
ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST
Onderaannemer voert werk in of vanuit zijn eigen werkplaats uit
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 11 - 04 – 2016 onder nummer90515.84231.B beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:
Aannemer en Onderaannemer hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

in aanmerking nemende dat:
Aannemer van zijn opdrachtgever (hierna te noemen: “de Principaal”) de opdracht heeft gekregen hetvolgende werk uit te voeren:  en (een deel van) dit werk wenst uit te besteden;Onderaannemer als zelfstandig ondernemer voor eigen rekening en risico werkzaam is op het terrein van en in staat is en bereid is het aan hem uit te besteden werk uit te voeren;Aannemer (een deel van) het werk  uitbesteedt aan Onderaannemer in zijn hoedanigheid van zelfstandigondernemer;Aannemer en Onderaannemer uitdrukkelijk de bedoeling hebben niet een arbeidsovereenkomst ofdaarmee door de Belastingdienst gelijk te stellen rechtsverhouding aan te gaan,  maar een overeenkomstvan aanneming van werk in de zin van artikel 750 boek 7 Burgerlijk Wetboek (onder overeenkomst vanaanneming van werk is te verstaan de overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partijverbindt om buiten dienstbetrekking tegen een prijs een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen enop te leveren);Partijen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming zullen laten zijn met de inhoud vandeze overeenkomst;Partijen hun onderlinge rechtsverhouding nader wensen vast te leggen in deze overeenkomst;

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Het werk

1. Onderaannemer zal het werk in of vanuit zijn eigen werkplaats uitvoeren.2. Aannemer draagt aan Onderaannemer op om het volgende werk (afgebakende eenheid),  hierna tenoemen “het werk”,  uit te voeren: .3. De documenten genoemd in lid 1,  worden als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegd.

Artikel 2 Prijs
1. In de in lid 1 genoemde  is begrepen al hetgeen nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van deovereenkomst,  met inachtneming van de geldende normen,  voorschriften en eisen van goedvakmanschap,  ook al is een en ander niet uitdrukkelijk genoemd.

Artikel 3 Betalingen
1. Betaling zal geschieden in termijnen. De termijnen verschijnen:2. Betaling van een termijn zal slechts plaatsvinden,  nadat het gedeelte van het werk waarop de termijnbetrekking heeft door Aannemer en de Principaal of diens vertegenwoordiger is opgenomen engoedgekeurd.3. Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na goedkeuring van de factuur door Aannemer. Betaling vindtniet eerder plaats dan na ontvangst door Aannemer van een ongewijzigd door Onderaannemerondertekend exemplaar van de onderhavige overeenkomst.4. Als Aannemer door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonbelastingen/of premies volksverzekeringen van door Onderaannemer ingeschakelde derde(n) als bedoeld in artikel9,  lid 1,  dan is Aannemer bevoegd het bedrag waarvoor hij jegens de fiscus aansprakelijk is gesteld inmindering te brengen op hetgeen Aannemer nog aan Onderaannemer zou moeten betalen.



Artikel 4 Facturering
1. Onderaannemer stelt facturen op en dient zijn facturen bij Aannemer in. De facturen van Onderaannemerdienen te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting. Onderaannemerdient daarnaast op de facturen in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:de datum van uitreiking;een opeenvolgend nummer,  met één of meer reeksen,  waardoor de factuur eenduidig wordtgeïdentificeerd;de naam en adres van Aannemer;de naam en adres van Onderaannemer;het nummer van de overeenkomst;omschrijving van het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;het bedrag van de evt. omzetbelasting. Als het werk voor minder dan 50% van de arbeidstijd in deeigen werkplaats plaatsvindt en het werk betreft aan onroerend goed of schepen mag er op defactuur geen btw worden vermeld. In dat geval is de verleggingsregeling m.b.t. de omzetbelastingvan toepassing en wordt het btw-identificatienummer van Aannemer vermeld.vermelding btw-identificatienummer van Onderaannemer die de levering of de dienst heeftverricht;vermelding btw-identificatienummer Aannemer als de btw-afdracht naar de opdrachtgever vanAannemer is verlegd;vermelding van factuurbedragen,  gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld ineenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen.2. Indien sprake is van onderaanneming of inlening als bedoeld in artikel 8,  waarbij werknemers te werkworden gesteld,  dan dienen de facturen van Onderaannemer vergezeld te gaan van eenmandagenregister,  dat per werknemer naam, adres,  postcode,  woonplaats,  burgerservicenummer,geboortedatum en aantal gewerkte uren per datum vermeldt en van een door de uitvoerder vanAannemer afgegeven en ondertekende uitvoerdersbon.3. Facturen die niet voldoen aan de hiervoor genoemde vereisten zullen door Aannemer niet wordenbetaald en onder opgave van redenen aan Onderaannemer worden geretourneerd.

Artikel 5 Meerwerk
1. Ingeval van toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Onderaannemer slechts daneen verhoging van de prijs (meerwerk) vorderen,  wanneer hij Aannemer tijdig en schriftelijk heeftgewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging en Aannemer hiervoorschriftelijk opdracht heeft gegeven.2. De facturering van meerwerk dient op een aparte factuur plaats te vinden. De betaling van het meerwerkvindt plaats gelijktijdig met de eindafrekening.

Artikel 6 Oplevering
1. Onderaannemer zal het werk opleveren op .2. Bij overschrijding van de opleveringstermijn is Onderaannemer aan Aannemer voor iedere dag dat deoverschrijding voortduurt een boete verschuldigd van €  per dag,  onverminderd het recht van Aannemerde werkelijk door hem geleden en/of te lijden schade te verhalen op Onderaannemer.3. Onderaannemer is jegens Aannemer aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op deaanneemsom, die door de Principaal aan Aannemer worden gegeven wegens te late oplevering van(gedeelten van) het werk,  ten gevolge van aan Onderaannemer toe te rekenen vertraging. Aannemer heefthet recht deze boetes of kortingen te verhalen op Onderaannemer,  eventueel door inhouding opbetalingen die Aannemer nog aan Onderaannemer verschuldigd is.

Artikel 7 Zelfstandigheid Onderaannemer
1. Onderaannemer richt in onafhankelijkheid de uitvoering van zijn werk in en bepaalt zelf op welke manierhij zijn werk organiseert en uitvoert,  passend binnen het te bereiken resultaat conform dezeovereenkomst en het werk van Aannemer en andere partijen.2. Onderaannemer voert het werk in of vanuit zijn eigen werkplaats uit.3. Aannemer kan Onderaannemer richtlijnen geven over de afstemming van het overeengekomen werk inrelatie tot andere werkzaamheden die hiermee in relatie staan,  zonder in te grijpen in de wijze vanuitvoering van de overeenkomst,  aangezien Onderaannemer daarover bij uitsluiting beslist.4. Onderaannemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden,  tenzij Aannemer eenredelijk belang heeft bij een beperking hiervan.5. Onderaannemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat.

Onderaannemer draagt als zelfstandig ondernemer de verantwoordelijkheid voor:



6. Onderaannemer draagt als zelfstandig ondernemer de verantwoordelijkheid voor:het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden benodigd voor het uitvoeren van dit soortwerken;het afdekken van risico’s van aansprakelijkheid in verband met het uitvoeren van het werk;het verwerven van andere opdrachten voor het uitvoeren van werk;het treffen van voorzieningen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid;het opbouwen van een oudedagsvoorziening(en).

Artikel 8 Verbod op onderaanneming en inlening
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemer is het Onderaannemer niet toegestaan hetaan hem in het kader van deze overeenkomst opgedragen werk op zijn beurt geheel of gedeeltelijk aan eenonderaannemer uit te besteden of door ingeleend personeel te laten verrichten.2. Als Aannemer schriftelijke toestemming geeft voor verdere onderaanneming of inlening,  mag hij daaraanvoorwaarden verbinden. Onderaannemer zal Aannemer vrijwaren voor alle kosten,  vergoedingen,  boetesen rentes die wegens de niet naleving van deze verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 9 Verplichtingen bij eventuele verdere onderaanneming en inlening
1. Indien Onderaannemer - conform artikel 8 met schriftelijke toestemming van Aannemer - (delen van) hetwerk uitbesteedt,  dan wel voor uitvoering van (delen van) het werk personeel inleent,  dan gelden voorOnderaannemer de verplichtingen uit lid 2. De partij aan wie werk wordt uitbesteed of van wie personeelwordt ingeleend wordt hierna aangeduid als ‘ ingeschakelde derde(n)’ .2. Onderaannemer dient:a. in de situatie dat de ingeschakelde derde geen werknemer(s) in dienst heeft,  Aannemer een kopievan de goedgekeurde overeenkomst vrijwaring geen loonheffing van Onderaannemer versusingeschakelde derde van de Belastingdienst te overhandigen uit hoofde van de Wet DereguleringBeoordeling Arbeidsrelatie;b. Aannemer een staat te overhandigen van alle op het werk in te zetten werknemers vaningeschakelde derde(n) alsmede van deze werknemers eenmalig (alvorens deze aanvangen methun werk) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en desgevraagd loonstaten;c. Aannemer een mandagenregister te overhandigen,  welke per werknemer van ingeschakeldederde(n) naam, adres,  postcode,  woonplaats,  burgerservicenummer,  geboortedatum en aantalgewerkte uren per datum vermeldt;d. alle verplichtingen jegens de door Onderaannemer te werk gestelde werknemers vaningeschakelde derde(n) strikt na te komen;e. met ingeschakelde derde(n) schriftelijk overeen te komen dat alle wettelijke verplichtingen tenaanzien van diens werknemers tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede vanloonbelasting,  die verband houden met het opgedragen werk,  stipt worden voldaan;f. indien de ingeschakelde derde werknemers heeft periodiek automatisch een verklaring van goedbetalingsgedrag van ingeschakelde derde(n) te overleggen betreffende de loonbelasting,  premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen;g. met ingeschakelde derde(n) schriftelijk overeen te komen dat diens/hun administratie zodanig zalzijn ingericht dat daarin terstond of vrijwel terstond de volgende stukken dan wel gegevenskunnen worden teruggevonden:de overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan de ingeschakelde derde(n)de door haar/hun aan Onderaannemer geleverde prestatie heeft verricht;de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van eenregistratie van de personen die zijn ingezet en van de dagen/uren gedurende welke diepersonen het werk hebben verricht;de betalingen die in verband met de genoemde overeenkomst zijn gedaan;h. Aannemer desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie en/ofvoor die van zijn Principaal;i. indien de keten- en/of inlenersaansprakelijkheid van toepassing is,  te beschikken over de origineleG-rekeningovereenkomst van ingeschakelde derde(n) en deze op verzoek van Aannemer te tonen.3. Ingeval Onderaannemer (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit lid 2 zal Aannemer eerst totbetaling gehouden zijn,  nadat hij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeftverwerkt en/of Onderaannemer zijn eventuele andere verplichtingen is nagekomen.

Artikel 10 Verplichtingen in verband met de Wet Aanpak Schijnconstructies
1. In het geval als genoemd in het eerste lid van artikel 9 is Onderaannemer verplicht de in lid 2 van dit artikelgenoemde verplichtingen op te leggen aan de ingeschakelde derde(n) en tevens te bedingen dat deingeschakelde derde(n) deze verplichtingen onverkort opnemen in overeenkomsten die zij aangaan tenbehoeve van de uitvoering van (delen van) het werk.



2. De ingeschakelde derde(n) zijn verplicht om:a. zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassingzijnde cao te houden waarin onder andere is geregeld dat werknemers van de ingeschakelde derdena verrekening van inhoudingen minimaal het netto minimumloon dienen te ontvangen;b. alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op eeninzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen;c. aan bevoegde instanties desgevraagd toegang te verschaffen tot deze arbeidsvoorwaardelijkeafspraken en mee te werken aan controles,  audits of loonvalidatie;d. desgevraagd aan Aannemer of Onderaannemer toegang te verschaffen tot dezearbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met hetvoorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoevevan de opdracht.3. Onderaannemer verbeurt aan Aannemer een onmiddellijk opeisbare boete van €  per overtreding,  alsOnderaannemer de verplichtingen uit dit artikel schendt,  onverminderd het recht van Aannemer dewerkelijk door hem geleden en/of te lijden schade te verhalen op Onderaannemer.4. Als Onderaannemer de verplichtingen uit dit artikel schendt,  dan geeft dit Aannemer bovendien het rechtom – na ingebrekestelling – de overeenkomst te ontbinden.5. Onderaannemer vrijwaart Aannemer voor vorderingen van werknemers op grond van artikel 7:616a en7:616b BW  voor het niet voldoen van het verschuldigde loon.

Artikel 11 Werkvergunningen
1. In het geval Aannemer heeft ingestemd met onderaanneming of inlening als bedoeld in artikel 8 van dezeovereenkomst,  mag Onderaannemer op het werk uitsluitend personeel (laten) inzetten dat in het bezit isvan de vereiste documenten en vergunningen en in het bijzonder,  maar niet uitsluitend,  de vereistetewerkstellingsvergunningen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).2. Onderaannemer zal Aannemer vrijwaren voor alle boetes,  schaden,  enzovoorts als gevolg van schendingdoor Onderaannemer van het in lid 1 van dit artikel bepaalde.

Artikel 12 Back-to-back regeling
1. Het werk dat door de Principaal aan Aannemer is opgedragen en de voorwaarden waaronder Aannemerdit werk zal uitvoeren zijn opgenomen in de Hoofdaannemingsovereenkomst. DeHoofdaannemingsovereenkomst,  inclusief bijlagen,  maakt - voor zover hiervan in deze overeenkomstniet is afgeweken - deel uit van deze overeenkomst. Daarbij dient in de Hoofdaannemingsovereenkomst"aannemer" te worden gelezen als "Onderaannemer" en "opdrachtgever" als "Aannemer".2. Een kopie van de Hoofdaannemingsovereenkomst inclusief bijlagen is als bijlage 2 aan dezeovereenkomst gevoegd.3. Bij strijd tussen de toepasselijke contractstukken geldt de volgende rangorde,  waarbij de eerst genoemdedocumenten telkens voorrang hebben boven de later genoemde documenten:Deze overeenkomst;De Hoofdaannemingsovereenkomst inclusief bijlagen;De algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden van Aannemer;De offerte van Onderaannemer.

Artikel 13 Algemene voorwaarden
Door Onderaannemer gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen,deze gelden niet. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden vanAannemer. Deze voorwaarden mogen geen afbreuk doen aan die elementen in deze overeenkomst,  die bepalendzijn voor de fiscale kwalificatie van de Onderaannemer (de door de Belastingdienst geel gearceerde bepalingen).Een exemplaar van deze voorwaarden is als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Het Nederlandse recht is van toepassing.2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Aannemer neemt kennis vangeschillen. Aannemer is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijkebevoegdheidsregels te hanteren.



Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Aannemer Onderaannemer

15 Bijlagen:
1. Documenten bedoeld in artikel 1 lid 22. Kopie hoofdaannemingsovereenkomst ()3. Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden


