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  1. INLEIDING 

 Een bedrijf kan er voor kiezen om de werkzaamheden die moeten worden verricht uit 

te besteden aan een ander bedrijf. Zo kan het eerstgenoemde bedrijf een kantoorpand 

laten bouwen door een ander bedrijf. Daarmee wordt het eerste bedrijf de  opdrachtgever  

en het andere bedrijf de  opdrachtnemer  als er sprake is van een overeenkomst van op-

dracht (zie art. 7:400 lid 1 BW) 1    of  aannemer  als er sprake is van een overeenkomst tot 

aanneming van werk (zie art.7:750 lid 1 BW). 2    Op zijn beurt kan de opdrachtnemer/

aannemer het werk of delen daarvan weer uitbesteden aan een ander. Daarmee is de 

oorspronkelijke opdrachtnemer/aannemer opdrachtgever geworden. Dit kan zich 

een aantal keren herhalen. Op deze manier kan een keten van opdrachtgevers en op-

drachtnemers/aannemers ontstaan die alle(n) verschillende werkzaamheden (laten) 

uitoefenen, maar die stuk voor stuk betrokken zijn bij de uitvoering van (een) werk 

voor wat uiteindelijk de hoofdopdrachtgever is geworden; zij zijn schakels gewor-

den in de keten. Daarnaast kan in de keten die daardoor is ontstaan ook nog gebruik 

worden gemaakt van inlening van arbeidskracht(en). In dat geval kan bijvoorbeeld 

een uitzendwerkgever arbeidskrachten die bij hem werkzaam zijn op grond van een 

uitzendovereenkomst (zie art. 7:690 BW) 3    ter beschikking stellen aan een ander, de 

opdrachtgever, die daarmee de inlener is geworden van arbeidskrachten. Een en ander 

heeft te maken met het feit dat bedrijven zich steeds meer en meer specialiseren op 

één gebied en laat andere werkzaamheden door andere(n) (bedrijven) uit voeren. De 

keten die hierdoor ontstaat, kan lang zijn en zelfs ook de grenzen overschrijden, waar-

bij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van grensoverschrijdende detachering. 4    

 De wetgever geeft aan dat door de lange(re) ketens de opdrachtgevers een vermin-

derde verantwoordelijkheid voelen voor het op juiste wijze voldoen aan de geldende 

arbeidsvoorwaarden in de keten, omdat zij de feitelijke arbeid laten verrichten door 

werknemers van de opdrachtnemer/aannemer. 

 Daarbij kan het voorkomen dat een werknemer van zijn werkgever te weinig of geen 

loon krijgt betaald. Zo kan het voorkomen dat een werknemer te maken krijgt met een 

onvindbare of anderszins niet aanspreekbare werkgever en als gevolg daarvan wordt 

geconfronteerd met achterstallig loon die hij bij niemand anders kan claimen, terwijl 

toch de andere schakels in de keten meestal baat hebben gehad bij de arbeid die de 

werknemer in kwestie heeft verricht. Om aan deze ongewenste situatie en zelfs mis-

standen, zoals bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht 5    en de werkzaamheden aan 

de A4 door buitenlandse werknemers 6   , 7   , een einde te maken is de ketenaansprakelijk-

1. Zie J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase, Individueel arbeidsrecht Deel 1 Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. Vakan-

tie en verlof, Zutphen 2013, p. 30.

2. Zie J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase 2013, p. 29-30.

3. Zie J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase 2013, p. 61-71.

4. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 18-19.

5. Zie Aanhangsel Handelingen II 2013/14, 623.

6. Zie Aanhangsel Handelingen II 2013/14, 1106.

7. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 19-20.
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heid voor de loonbetaling met ingang van 1 juli 2015 ingevoerd 8    via art. 7:616a-

7:616f BW. 9    

 2. WANNEER IS DE KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR DE LOONBETALING 
VAN TOEPASSING? 

 In art. 7:616a BW is in samenhang met art. 7:616b BW de kern van de ketenaanspra-

kelijkheidsregeling voor het aan werknemers verschuldigde loon neergelegd. Daarbij 

gaat het niet alleen om het wettelijk minimum loon maar ook het om het in de cao 

of anderszins overeengekomen loon. 10    In art. 7:616a BW is bepaald dat de  werkgever  

en  diens opdrachtgever   hoofdelijk aansprakelijk  zijn voor het verschuldigde loon, als dat niet is 

voldaan. De ketenaansprakelijkheid voor het voldoen van het verschuldigde loon is op 

grond van art. 7:616a lid 1 BW van toepassing wanneer in een keten waarin de werk-

nemer arbeid verricht sprake is van een (of meer) overeenkomst(en) van opdracht of 

aanneming van werk. De regeling geldt alleen als de arbeid van de werknemer wordt 

verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en). 11    Voor alle duidelijkheid, de keten-

aansprakelijkheid geldt dus alleen als er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen 

de werknemer en zijn werkgever die in de keten de status heeft van opdrachtnemer/

aannemer. De ketenaansprakelijkheid geldt dus niet als door een zelfstandige werk-

zaamheden worden verricht in een keten. De ketenaansprakelijkheid geldt wel voor 

het op grond van de uitzendovereenkomst, dat een bijzondere arbeidsovereenkomst 

is 12   , verschuldigde loon en voor andere vormen van ter beschikking stellen van arbeid, 

zoals payrolling en detachering. De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het 

verschuldigde loon is dus bijvoorbeeld niet van toepassing bij een koopovereenkomst. 

Als een cateringbedrijf wordt ingehuurd om zijn personeel in het bedrijfsrestaurant 

van de opdrachtgever te laten werken is de ketenaansprakelijkheid voor loon wel van 

toepassing. Levert het personeel van dezelfde cateraar echter ergens een bestelling af, 

dan is de ketenaansprakelijkheid niet van toepassing op de koper van die bestelling. 13    

 3. HOOFDELIJKE EN VOLGTIJDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 Uit art. 7:616a lid 1 BW volgt dat als de werkgever in gebreke blijft het loon te vol-

doen, naast de werkgever ook de naast hogere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk 

is voor het voldoen van het loon dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is 

(zie paragraaf 2). Vervolgens regelt art. 7:616b lid 1 BW een zogenoemde volgtijde-

lijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat als er arbeid wordt verricht in dienst van de 

werkgever ter uitvoering van een of meer tussen een opdrachtgever en een opdracht-

nemer/aannemer gesloten overeenkomst, iedere opdrachtgever aansprakelijk is voor 

8. Zie besluit van 16 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpak 

schijnconstructies, Stb. 2015, 234.

9. Zie wet van 4 juni 2015, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 

7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van de 

arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgever, Stb. 2015, 233.

10. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 20.

11. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 50.

12. Zie J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase 2013, p. 62-63.

13. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 20.
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de voldoening van het door de werkgever aan de werknemer verschuldigde loon. Het 

gaat in dit geval dus niet om een hoofdelijke aansprakelijkheid, maar om een aanspra-

kelijkheid voor iedere deelnemer – onder voorwaarden – in een keten ter uitvoering 

van overeenkomsten van opdracht (zie art. 7:400 lid 1 BW) of aanneming van werk 

(zie art. 7:750 lid 1 BW) arbeid wordt verricht, voor het voldoen van het aan de 

werknemer verschuldigde loon. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat de werkge-

ver de werknemer niet heeft betaald of heeft onderbetaald. 14    

 4. DE DOOR DE WERKNEMER TE VOLGEN ROUTE 

 De door de werknemer te volgen route van aansprakelijkstelling is gegeven in art. 7:616b 

lid 2 BW. Uit dat artikellid volgt ook dat de werknemer eerst op grond van art. 7:616a 

BW zijn loon moet vorderen van zijn werkgever, maar voor hem ook de mogelijkheid 

openstaat om diens opdrachtgever aansprakelijk te stellen. De werknemer kan bij het 

niet betalen van het loon of bij onderbetaling door zijn werkgever ervoor kiezen óf de 

werkgever, óf diens opdrachtgever óf beide(n) aan te spreken. Indien dit bij één of beide 

partijen niet succesvol is, kan hij op grond van art. 7:616b BW volgtijdelijk de schakels 

boven de eerste opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk stellen, dus de opdracht-

gever van de opdrachtgever van de werkgever (de derde ‘schakel’ in de keten). Een werk-

nemer kan dus niet vrij kiezen welke schakel uit de keten hij aanspreekt voor de voldoe-

ning van het aan hem verschuldigde loon. 15    De werknemer kan – onder omstandigheden 

–  uiteindelijk  elke opdrachtgever aansprakelijk stellen voor het niet voldoen van het ver-

schuldigde loon.  Uiteindelijk , omdat de werknemer bij het aanspreken van de verschillende 

opdrachtgevers de ketenvolgorde moet aanhouden. Dit wordt in lid 2 van art. 7:616b BW 

tot uitdrukking gebracht door de terminologie ‘naast lagere’ en ‘naast hogere’. 16    

 Voor het geval dat een loonvordering bij de werkgever en/of diens opdrachtgever niet 

slaagt, kan de werknemer steeds de naast hogere opdrachtgever aanspreken, maar dat alleen 

in de in lid 2 van art. 7:616b BW aangegeven gevallen. Het is alleen mogelijk de werkgever 

en/of diens opdrachtgever en de naast lagere opdrachtgever aan te spreken indien: 

 1. Geen bekende woonplaats, of bekend werkelijk verblijf heeft. Doorgaans zal bij het 

aangaan van de arbeidsovereenkomst (zie art. 7:610 BW), de overeenkomst van 

opdracht (zie art. 7:400 lid 1 BW), of aanneming van werk (zie art. 7:750, lid 1 

BW) duidelijk zijn waar de werkgever, de opdrachtnemer of de aannemer is geves-

tigd. Het kan voorkomen dat tijdens looptijd van de overeenkomst een schakel on-

vindbaar blijkt voor de werknemer. Als de woonplaats van een natuurlijk persoon 

of een rechtspersoon niet bekend is, kan de werknemer dan de naast hogere op-

drachtgever aansprakelijk stellen. Op grond van art. 1:10 BW heeft een rechtsper-

soon zijn woonplaats waar hij zijn zetel heeft. Dat de naast lagere schakel onvind-

baar is, kan worden betwist door de aangesproken naast hogere schakel. Wanneer 

de door de werknemer aangesproken naast hogere opdrachtgever aantoont dat de 

naast lagere opdrachtgever een bekende woon- of verblijfplaats heeft, zal de werk-

nemer de vordering van het verschuldigde loon daar alsnog dienen in te stellen. 17    

14. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 52.

15. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 22.

16. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 52.

17. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 53.

PSD_1510-11_bw_V02.indd   781PSD_1510-11_bw_V02.indd   781 8/21/2015   2:53:08 PM8/21/2015   2:53:08 PM



782

1 8 0

I
N

L
E

I
D

E
N

D
 

A
R

T
I

K
E

L

P S  D o c u m e n t a , n u m m e r  1 0 / 1 1 2 5  A U G U S T U S  2 0 1 5

 2. Niet in het handelsregister, bedoeld in art. 2 Handelsregisterwet 2007 18    of een 

buitenlands register voor ondernemingen is ingeschreven. Het Nederlandse han-

delsregister en de meeste buitenlandse handelsregisters zijn op het internet te raad-

plegen. Als een schakel in de keten niet is ingeschreven in een handelsregister, kan 

een hogere schakel worden aangesproken door de werknemer. Ook voor dit geval 

kan een hogere schakel aantonen dat een werknemer ten onrechte heeft gemeend 

dat de naast lagere schakel niet is ingeschreven in een handelsregister. In dat geval 

zal de werknemer de vordering alsnog dienen te richten aan die naast lagere scha-

kel. De rechter zal in dat geval de vordering tegen de hogere schakel afwijzen. 19    

 3. In staat van faillissement is verklaard en het loon niet door vereffening van de 

overige baten kan worden voldaan. In het geval van een faillissement van een op-

drachtgever waarbij de boedel ontoereikend is om het aan de werknemer verschul-

digde loon te voldoen, kan de naast hogere schakel door de werknemer aanspra-

kelijk worden gesteld. De ontoereikendheid van de boedel moet wel eerst worden 

vastgesteld. Dat kan pas nadat de curator is overgegaan tot de vereffening van de 

boedel. Het faillissement van één schakel in de keten belet dus uiteindelijk niet dat 

de werknemer zijn vordering bij een andere schakel indient. Omdat de werknemer 

eerst langs de weg van art. 7:616a BW zijn vordering geldend moet maken, is het 

van belang op te merken dat bij een faillissement van  de werkgever , de werknemer op 

grond van art. 3:288 onderdeel e BW een preferente vordering heeft op alle goe-

deren van de werkgever. Verder is bij een faillissement van de werkgever van be-

lang dat de werknemer op grond van hoofdstuk IV WW 20    recht heeft op uitkering 

van het loon bij betalingsonmacht van de werkgever. Op grond van art. 64 WW 

heeft de werknemer recht op het loon over ten hoogste dertien weken onmiddel-

lijk voorafgaande aan de opzegdatum en het loon over de opzegtermijn tot maxi-

maal zes weken na de opzegdatum. De vorderingen voor dat gedeelte van het loon 

gaan op grond van art. 66 WW over op het UWV, althans voor zover deze vorde-

ringen door het UWV worden voldaan. Er moet nog wel op worden gewezen dat 

door de Wwz 21    vanaf 1 januari 2016 de hoogte van de uit te keren bedragen aan 

loon en vakantie-uitkering beperkt zijn. Het loon in de maximaal dertien weken 

voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking en de maximaal zes weken tij-

dens de opzegtermijn wordt beperkt tot maximaal 100/108ste maal anderhalf keer 

het maximumdagloon. Indien vastgesteld wordt dat de vordering van de werk-

nemer door vereffening van de baten niet volledig kan worden voldaan, kan deze 

voor het resterende verschuldigde loon een vordering instellen bij de opdrachtge-

ver van de werkgever. Voor het gedeelte dat het UWV voldoet aan de werknemer, 

18. Zie wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechts-

personen, Stb. 2007, 153.

19. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 53.

20. Zie wet van 6 november 1986 tot verzekering van werknemers tegen de geldelijke gevolgen van werk-

loosheid, Stb. 1986, 568.

21. Zie wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van 

het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van fl exwerkers en wijziging van verschillende wetten in 

verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet in-

komensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Stb. 2014, 216.
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treedt het UWV in de rechten van de werknemer. Overigens bestaat alleen recht 

op de faillissementsuitkering op grond van hoofdstuk IV WW als een werknemer 

zijn dienstbetrekking in Nederland vervuld. Werknemers die in Nederland arbeid 

verrichten in dienst van een buitenlandse werkgever, hebben derhalve in beginsel 

geen recht op de uitkering op grond van hoofdstuk IV WW. 22    

 4. Bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot de voldoening van 

het loon en de uitspraak niet ten uitvoer kan worden gelegd. Dit kan zich bijvoor-

beeld voordoen als de aansprakelijk gestelde partij gedurende de procedure bij de 

rechter niet verschijnt en, na een veroordeling bij verstek, onvindbaar is. Kan ver-

volgens een deurwaarder de rechterlijke uitspraak niet ten uitvoer leggen, dan kan 

de werknemer een hogere schakel aansprakelijk stellen. Om op deze mogelijkheid 

een beroep te kunnen doen moet de werknemer pogingen hebben ondernomen 

om de onherroepelijk geworden uitspraak te laten executeren. Executie van een 

vonnis geschiedt door een deurwaarder, waarbij de executant in beginsel de kos-

ten van de tenuitvoerlegging draagt voor zover die niet op de schuldenaar verhaald 

kunnen worden. Indien een deurwaarder een vonnis niet met succes kan execute-

ren, kan een volgende schakel worden aangesproken; 23    of 

 5. Voor zover het om een opdrachtgever gaat die niet aansprakelijk is voor het niet 

voldoen van het verschuldigde loon. De werkgever is altijd aan de werknemer het 

loon verschuldigd. Om die reden kan alleen een opdrachtgever zich beroepen op 

het ontbreken van verwijtbaarheid. Wanneer door de rechter is vastgesteld dat een 

opdrachtgever niet aansprakelijk is, kan de werknemer de naast hogere opdracht-

gever aansprakelijk stellen. Wanneer een opdrachtgever in rechte aannemelijk 

maakt dat hem geen verwijt valt te maken als het gaat om door de werkgever niet 

voldoen van het loon aan de werknemer, is hij niet aansprakelijk op grond van art. 

7:616b lid 3 BW. 24    

 5. UITZONDERINGEN OP DE HOOFDELIJKE EN DE VOLGTIJDELIJKE AANSPRA-
KELIJKHEID 

 In art. 7:616a lid 2BW en art. 7:616b lid 3BW is een disculpatiemogelijkheid, een 

mogelijkheid van niet-verwijtbaarheid, opgenomen voor de opdrachtgever van de 

werkgever en de opdrachtgever van diens opdrachtgever. De disculpatie is dus beperkt 

tot de opdrachtgever omdat de werkgever natuurlijk altijd het loon verschuldigd is 

uit hoofde van het bestaan van de arbeidsovereenkomst als tegenprestatie voor de 

bedongen arbeid. De opdrachtgever moet aannemelijk te maken dat hem, gelet op de 

omstandigheden van het geval, geen verwijt kan worden gemaakt ter zake van het niet 

betalen van het loon door de werkgever of van de onderbetaling. 25    

 Niet-verwijtbaarheid kan in beginsel worden bereikt door: 

 1. preventieve maatregelen te nemen bij opdrachtverlening; en 

 2. adequaat optreden achteraf, bij geconstateerde misstanden. 

22. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 53-54.

23. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 54.

24. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 54-55.

25. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 55.
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 In het eerste geval kan dat gebeuren via een bewezen onderscheidend keurmerk of 

certifi caat dat toetsbaar waarborgt dat het verschuldigde loon aan werknemers in de 

keten wordt betaald. Het kan ook door als opdrachtgever zelf waarborgen in te bou-

wen bij de opdrachtverlening, door de volgende maatregelen te nemen: 

 1. De opdrachtgever zorgt voor een verantwoordelijke opdrachtverlening waardoor 

een bonafi de keten ontstaat waarin de toepasselijke wettelijke regels en civielrech-

telijke afspraken over de arbeidsvoorwaarden worden nagekomen. Dit kan bete-

kenen dat de opdrachtgever nagaat – voor zover hij dit nog niet weet – wat een 

marktconforme prijs is. 

 2. De opdrachtgever neemt bij de opdrachtverlening contractuele afspraken op over 

het handelen overeenkomstig wet- en regelgeving en het naleven van de geldende 

arbeidsvoorwaarden, waaronder de van toepassing zijnde cao. Ook regelt de op-

drachtgever in de overeenkomst/contract het meewerken aan controles, audits en 

een door een sectoraal cao-orgaan uit te voeren loonvalidatie. De opdrachtgever 

verplicht de opdrachtnemer of aannemer deze contractuele afspraken op te nemen 

in de contracten die hij lager in de keten aangaat, een zogenoemd kettingbeding. 

 3. In de overeenkomst- of uitvoeringsvoorwaarden wordt een procedure opgenomen 

over optreden bij eventuele misstanden. De procedure houdt onder meer in dat de 

opdrachtgever na een signaal over onderbetaling steekproefsgewijs of incidenteel 

controleert of laat controleren of de bij het werk betrokken werknemers ook daad-

werkelijk hun loon hebben ontvangen, bijvoorbeeld door een onafhankelijke audit 

uit te laten voeren. 

 4. De opdrachtgever doet alleen zaken met bedrijven die geregistreerd zijn in het 

handelsregister in Nederland of in het buitenland en met opdrachtnemers, zoals 

uitzendbureaus, en/of aannemers die gecertifi ceerd zijn. 

 In het tweede geval kan het leveren van voldoende inspanningen om die onderbeta-

ling tegen te gaan zekerheid verschaffen over de niet-verwijtbaarheid. Dit kan door 

het signaal van een werknemer over een duidelijke misstand van onderbetaling, dan 

onderneemt de opdrachtgever actie richting de desbetreffende lagere schakel(s) in de 

keten met het oog op betaling van het verschuldigde loon. De opdrachtgever laat bij-

voorbeeld een controle uitvoeren, informeert zich over de situatie, verlangt dat con-

tractuele afspraken worden nagekomen of treedt bemiddelend op. 26    

 In beginsel is dus sprake van niet-verwijtbaarheid als zowel vooraf als bij duidelijke 

misstanden van onderbetaling ook achteraf een voldoende inzet is getoond om het niet 

betalen van het loon of onderbetaling te voorkomen en op te lossen. Dit laat onverlet dat 

een rechter altijd zal toetsen aan de omstandigheden van het geval. Daarbij zal de rechter 

de specifi eke omstandigheden van het geval in aanmerking nemen zoals de omvang van 

het bedrijf, de positie van het bedrijf in de keten of de omvang van de opdracht. 27    

 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOOFDOPDRACHTGEVER 

 Tot nu toe is het gegaan over de hoofdelijke en de volgtijdelijke aansprakelijkheid. In 

lid 4-5 van art. 7:616b BW is geregeld dat de werknemer, nadat een vordering jegens 

26. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 55.

27. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 56.
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zijn werkgever en/of diens opdrachtgever niet is geslaagd, onder bepaalde omstandig-

heden direct de hoofdopdrachtgever kan aanspreken. Daarmee is de bijzondere positie 

van de hoofdopdrachtgever tot uitdrukking gebracht. Overigens omschrijft art. 7:616b 

lid 4 BW de ‘hoofdopdrachtgever’ als ‘de opdrachtgever die niet handelt in opdracht 

van een andere opdrachtgever’. Ook in dit verband moet worden opgemerkt dat een 

hoofdopdrachtgever die in rechte aannemelijk maakt dat hij niet verwijtbaar heeft 

gehandeld, op grond van art. 7:616b lid 3 niet aansprakelijk is voor de voldoening 

van het aan de werknemer verschuldigde loon (zie paragraaf 5). De werknemer zal 

overigens ook in dit geval eerst de weg van art. 7:616a BW moeten bewandelen (zie 

paragraaf 4). 28    

 In art. 7:616b lid 4 BW is geregeld dat een werknemer, die de verschillende schakels 

in de keten na elkaar aansprakelijk stelt en,  na een   jaar  het verschuldigde loon nog steeds 

niet heeft ontvangen, de  hoofdopdrachtgever  kan aanspreken. De werknemer moet gedu-

rende dit jaar proberen het loon te vorderen bij andere schakels in de keten. Hij moet 

daartoe op grond van art. 7:616b lid 3 BW, steeds een vordering in stellen bij de naast 

hogere schakel in de keten. Na een jaar kan de volgtijdelijke aansprakelijkstelling, die 

in art. 7:616b lid 2 BW (zie paragraaf 4) is voorgeschreven, worden doorkruist en kan 

de hoofdopdrachtgever worden aangesproken. Die  hoofdopdrachtgever  moet dan wel  schrif-

telijk  of  elektronisch  zijn  geïnformeerd  door de werknemer over het instellen van een vorde-

ring op grond van art. 7:616a lid 1 BW bij de werkgever en/of diens opdrachtgever. 

Op dat moment hoeft overigens nog niet duidelijk te zijn dat de vordering binnen een 

jaar niet zal slagen bij de werkgever en/of diens opdrachtgever of naast lagere op-

drachtgevers van de hoofdopdrachtgever in de keten. Dat betekent dat de werknemer 

gestimuleerd wordt om bij het instellen van een loonvordering de hoofdopdrachtge-

ver te informeren. Een werknemer hoeft niet te wachten met het informeren tot de 

werkgever of diens opdrachtgever in rechte wordt aangesproken. Vanaf de dag nadat 

de hoofdopdrachtgever is geïnformeerd, begint de termijn van een jaar te lopen. Er 

geldt overigens geen termijn waarbinnen de werknemer de hoofdopdrachtgever geïn-

formeerd moet hebben over het instellen van de loonvordering bij de werkgever en/

of diens opdrachtgever. Maar vanwege het feit dat een jaar na het informeren van de 

hoofdopdrachtgever, de hoofdopdrachtgever en dat is toch vaak de schakel in de keten 

waar het meest te halen is, aangesproken kan worden, zal een werknemer wel worden 

aangespoord om de hoofdopdrachtgever zo snel mogelijk te informeren. 29    

 Art. 7:616b lid 5 BW bepaalt dat de hoofdopdrachtgever bij langdurige en forse on-

derbetaling aansprakelijk gesteld kan worden voor de voldoening van het verschul-

digde loon, mits een vordering bij de werkgever en/of diens opdrachtgever niet is 

geslaagd en een wachtperiode van zes maanden in acht is genomen. De volgorde die 

wordt voorgeschreven in lid 2 wordt dus in art. 7:616b lid 5 BW doorkruist. Net als 

in lid 4 is voor de afwijking van art. 7:616b lid 2 BW vereist dat de werknemer de 

hoofdopdrachtgever informeert over de vordering op grond van art. 7:616a BW (zie 

paragraaf 4) of hem informeert over een poging daartoe. Op dat moment hoeft, zoals 

ook geldt bij toepassing van art. 7:616b lid 4 BW, nog niet duidelijk te zijn dat de 

vordering binnen een jaar niet zal slagen bij de werkgever en/of diens opdrachtgever 

28. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 56.

29. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 56.
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of naast lagere opdrachtgevers van de hoofdopdrachtgever in de keten. Wanneer de 

werknemer na het tijdsverloop van zes maanden het verschuldigde loon nog steeds 

niet heeft ontvangen, kan de hoofdopdrachtgever aangesproken worden. 30    

 7. ALGEHELE UITZONDERING OP DE AANSPRAKELIJKHEID 

 In art. 7:616a lid 3 BW en art. 7:616b lid 6 BW is bepaald dat art. 7:616a BW en art. 

7:616b BW niet van toepassing is op een natuurlijke persoon die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf. Zo geldt de ketenaansprakelijkheid niet voor 

particuliere opdrachtgevers omdat zij niet handelen in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf. Denk dan aan de particulier die een huis voor zichzelf laat bouwen, de zo-

genoemde eigenbouwer 31   , of de particulier die zijn huis laat schilderen. 32    

 Wanneer de natuurlijke persoon die niet handelt in de  uitoefening van beroep of bedrijf , een 

opdrachtnemer of aannemer inschakelt en die opdrachtnemer of aannemer sluit een 

overeenkomst van opdracht (zie art. 7:400 lid 1 BW) of aanneming van werk (zie art. 

7:750 lid 1 BW), zijn de schakels die in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen 

wel aansprakelijk voor de betaling van het loon aan de werknemer. Een werknemer 

die arbeid verricht in een keten die geïnitieerd wordt door een natuurlijke persoon 

die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan wel andere schakels in 

de keten aanspreken. Hij kan in een dergelijke keten echter geen beroep doen op art. 

7:616b lid 4-5 BW (zie paragraaf 6). De opdrachtgever is immers een natuurlijke per-

soon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en is om die reden niet 

aansprakelijk. 33    

 8. TOEPASSELIJKHEID BIJ EEN OVEREENKOMST NAAR BUITENLANDS RECHT 

 Voor arbeidsovereenkomsten naar Nederlands recht kan het naast het wettelijk mini-

mumloon ook gaan om het bij individuele arbeidsovereenkomst of cao overeenge-

komen loon. Uit art. 7:616c BW volgt dat als er in Nederland arbeid wordt verricht, 

de regeling van de ketenaansprakelijkheid (zie art. 7:616a-art. 7:616b BW en art. 

7:616d-art. 7:616f BW) van toepassing is ongeacht het recht dat van toepassing is op 

de arbeidsovereenkomst (zie art. 7:610 BW), de overeenkomst van opdracht (zie art. 

7:400 lid 1 BW) of van aanneming van werk (zie art. 7:750 lid 1 BW). Als het gaat 

om werknemers die werkzaam zijn bij een buitenlandse werkgever die voor uitvoering 

van opdrachten tijdelijk in een andere EU-lidstaat verblijft, kunnen de arbeidsvoor-

waarden van het land waarin de werkgever is gevestigd van toepassing blijven. 34    Bij 

een dergelijke grensoverschrijdende tijdelijke terbeschikkingstelling van werknemers 

is de zogenoemde detacheringsrichtlijn 35    van toepassing. In de detacheringsrichtlijn is 

een aantal zogenoemde ‘harde’ arbeidsvoorwaarden van het gastland van toepassing 

30. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 56-57.

31. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 51.

32. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 20.

33. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 57.

34. Zie HvJ EG 27 maart 1990, zaak C-113/89.

35. Zie richtlijn van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog 

op het verrichten van diensten, PbEG 1997, L 18.
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verklaard. Van dergelijke ‘harde’ arbeidsvoorwaarden is sprake als deze van dwingend 

recht zijn. Een voorbeeld is het wettelijk minimumloon, maar ook de algemeen ver-

bindend verklaarde cao-bepalingen als het gaat om de minimumbeloning (zie art. 2 

lid 6 aanhef en onderdeel c Wet avv 36   , 37   ). Als de arbeid in Nederland (tijdelijk) wordt 

verricht, is dus ten minste het wettelijk minimumloon of algemeen verbindend ver-

klaarde toepasselijke cao-bepalingen over de minimumbeloning van toepassing. 38    

 9. VERHAALSMOGELIJKHEDEN 

 Vanwege de bijzondere aard van de in art. 7:616a BW en art. 7:616b BW neergelegde 

aansprakelijkheid, zijn de  verhaalsmogelijkheden  voor de aansprakelijk gestelde schakel van 

een keten geregeld in art. 7:616d BW. 

 De hoofdelijke aansprakelijkheid, die in art. 7:616a BW is neergelegd, kent een eigen 

systematiek. Een eventueel door de werknemer aangesproken hoofdelijke schuldenaar 

– de opdrachtgever van de werkgever – heeft een verhaalsmogelijkheid op de andere 

hoofdelijke schuldenaar: de werkgever, die het loon verschuldigd is (zie Afd. 2 en 10 

Titel 1 Boek 6 BW). 39    

 De volgtijdelijke ketenaansprakelijkheid houdt in dat telkens één schakel kan worden 

aangesproken voor de voldoening van het verschuldigde loon. Als een opdrachtgever – 

dat kan ook een opdrachtnemer of aannemer zijn die ook tegelijkertijd opdrachtgever 

is – een vordering op grond van art. 7:616b lid 1 BW heeft voldaan, die schakel op 

grond van art. 7:616d onderdeel a BW verhaal kan nemen op de werkgever. Ook de 

volgtijdelijk aangesproken op grond van art. 7:616b BW opdrachtgever, kan dus ver-

haal nemen op de werkgever omdat hij op grond van de onderliggende arbeidsover-

eenkomst primair het loon aan de werknemer is verschuldigd. 40    

 Art. 7:616d onderdeel b BW bepaalt dat de opdrachtgever die een vordering als be-

doeld in art. 7:616a of art. 7:616b BW heeft voldaan, verhaal heeft op de opdrachtge-

ver tegen wie een aansprakelijkstelling is mislukt vanwege een nader aangegeven van 

de in lid 3 van art. 7:616b BW genoemde omstandigheden. Het gaat om: 

 1. geen bekende woonplaats, of bekend werkelijk verblijf hebben; 

36. Zie wet van 28 mei 1937 tot het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van 

collectieve arbeidsovereenkomsten, Stb. 1937, 801.

37. Art. 2 lid 6 aanhef en onderdeel c Wet avv luidt:

‘Verbindend verklaarde bepalingen gelden ook ten aanzien van werknemer, die tijdelijk in Nederland arbeid 

verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander recht dan het Nederlandse recht, 

indien deze bepalingen betrekking hebben op:

a. [...];

b. [...];

c. minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen aanvul-

lende bedrijfspensioenregelingen;

d. [....];

[....].’

38. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 51.

39. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 57.

40. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 57-58.
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 2. niet in het handelsregister, bedoeld in art. 2 Handelsregisterwet 2007 of een bui-

tenlands register voor ondernemingen zijn ingeschreven; en 

 3. bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn veroordeeld tot de voldoening 

van het loon en de uitspraak niet ten uitvoer kan worden gelegd (zie paragraaf 4). 

 Een volgtijdelijk aangesproken opdrachtgever kan derhalve onder omstandigheden 

ook verhaal halen bij een hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever. Hiervan is het in 

staat van faillissement zijn verklaard en het loon niet door vereffening van de overige 

baten kan worden voldaan (zie paragraaf 4) uitgezonderd. Wanneer een lagere schakel 

in staat van faillissement is verklaard en er is vastgesteld dat de boedel ontoereikend is 

om het aan de werknemer verschuldigde loon te voldoen, heeft het geen zin dat een 

hogere schakel verhaal neemt op degene die failliet is gegaan. Deze opdrachtgever kan 

in voorkomende gevallen kiezen tussen verhaal op de werkgever of een opdrachtgever 

tegen wie een aansprakelijkstelling door de werknemer is mislukt vanwege een andere 

omstandigheid dan faillissement. Een op grond van art. 7:616d onderdeel b BW aan-

gesproken opdrachtgever zal, op zijn beurt, weer verhaal kunnen nemen op de werk-

gever of een lagere schakel. 41    

 10. DE INFORMATIEVERPLICHTING JEGENS DE WERKNEMER 

 Voor een werknemer is het van groot belang om te weten hoe een keten is opge-

bouwd, met name voor het effectueren van het recht dat hij heeft op grond van art. 

7:616b BW (zie paragraaf 3). Om een vordering te kunnen instellen tegen een ander 

dan de werkgever, moet de werknemer immers weten welke opdrachtgever de naast 

hogere opdrachtgever is. Om een dagvaarding uit te kunnen brengen moeten ten 

minste de naam en de woonplaats van de gedagvaarde bekend zijn (zie art. 111 lid 

2 j o . art. 45 lid 3 Rv). De gegevens kunnen in het geval van een natuurlijke persoon 

ook informatie over het werkelijk verblijf van die persoon betreffen. Lid 1 onderdeel 

a van art. 7:616e BW bepaalt dat iedere opdrachtgever in een keten de werknemer 

desgevraagd de naam en adresgegevens moet verschaffen van de opdrachtgever, op-

drachtnemer, aannemer of werkgever met wie een overeenkomst van opdracht of 

overeenkomst van aanneming van werk is gesloten. Wanneer een opdrachtgever ook 

aannemer of opdrachtnemer is, moet hij dus zowel de gegevens verstrekken van de 

naast hogere als de naast lagere schakel. In lid 1 onderdeel b van art. 7:616e BW is 

bepaald dat iedere schakel in een keten ook de naam en adresgegevens over de hoofd-

opdrachtgever moet verstrekken. Deze voorwaarde is opgenomen om te zorgen dat 

een werknemer zijn bevoegdheden op grond van lid 4 en 5 van art. 7:616b BW kan 

effectueren. 42    Aan het verzoek om informatie moet binnen twee weken worden gere-

ageerd. 

 In art. 7:616e lid 2 BW is de sanctie op het niet naleven van de informatieverplichting 

aangegeven; de werknemer kan een opdrachtgever, opdrachtnemer/aannemer die niet 

de gegevens verstrekt, aansprakelijk stellen. Het gaat hier dus alleen om de opdracht-

gever, opdrachtnemer/aannemer en dus niet om de werkgever, omdat de werkgever 

altijd het loon verschuldigd is en aangesproken kan worden voor de voldoening van 

het loon. Wanneer een (hoofd)opdrachtgever, opdrachtnemer of aannemer, die niet 

41. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 58.

42. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 58.
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ook werkgever is, door de werknemer verzocht wordt de in art. 7:616 lid 1 BW be-

doelde gegevens te verstrekken en niet voldoet aan dat verzoek, kan de werknemer die 

(hoofd)opdrachtgever, opdrachtnemer of aannemer aansprakelijk stellen. De volgorde 

waarop aansprakelijkstelling volgens art. 7:616b lid 2 BW moet gebeuren (zie para-

graaf 6), wordt in een dergelijk geval doorkruist. De op grond van art. 7:616 e  lid 2 

BW aangesprokene kan zich beroepen op het ontbreken van verwijtbaarheid (zie para-

graaf 5). 43    

 11. NIETIGHEID 

 In art. 7:616f BW is opgenomen om duidelijk te maken dat  niet  bij overeenkomst kan 

worden afgeweken de artikelen die betrekking hebben op de ketenaansprakelijkheid 

voor het aan de werknemer verschuldigde loon. Iedere afwijking is nietig. De art. 

7:616a-art. 7:616e BW zijn dwingend recht. 44    

 12. SLOT 

 Het probleem van vooral onderbetaling doet zich met name voor bij arbeidsmigranten 

die vaak maar tijdelijk te werk zijn gesteld in Nederland. 45    Of deze arbeidsmigranten 

op deze nieuw aansprakelijkheidsregeling een beroep zullen doen, is maar de vraag. 

De tijd zal het leren. 

  INLEIDING 

 Jaarlijks maakt de Minister van VWS bekend welke wijzigingen met betrekking tot de 

verzekerde zorg voor het komend jaar (2016) gepland zijn. Betreffende wijzigingen 

heeft de minister in een brief van 5 juni 2015 (kenmerk 760720-136102-Z) ter ken-

nis gebracht aan de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de minister tevens bij brief van 17 

juni 2015 (kenmerk 647239-124137-CZ) aangegeven de Subsidieregeling eerstelijns 

verblijf 2015 ook in 2016 te continueren. 

 EERSTELIJNS VERBLIJF 

 Zoals bekend hebben de maatschappelijke ontwikkelingen tot gevolg dat mensen, 

ook al zijn ze hulpbehoeftig dan wel hebben ze beperkingen, langer thuis blijven. De 

hervorming van de langdurige zorg heeft ertoe bijgedragen dat de zorg anders is inge-

vuld. Sommige onderdelen van de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) zijn overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit heeft met name 

geleid tot opname van de verpleging en verzorging in de zorgverzekering. De wijkver-

pleegkundige wordt in dit kader gezien als een sterke schakel tussen zorg en welzijn 

naast de huisarts. De bedoeling was ook het eerstelijns verblijf op te nemen in de Zvw. 

In het Besluit zorgverzekering is het medisch noodzakelijk verblijf in verband met ge-

neeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden (indien en voor zover van toe-

passing gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg) geregeld. 

43. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 58-59.

44. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3 (memorie van toelichting), p. 59.

45. Zie Kamerstukken II 2014/15, 34108, 4 (Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport), p. 2.
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