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Algemene Voorwaarden 
VNOM Project- & 
Interimmanagement 
B.V.  
 
I ALGEMENE BEPALINGEN EN 
UITZENDBEPALINGEN 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
 
a) Deze algemene voorwaarden zijn 

van toepassing  op  alle 
aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten van V-NOM 
Project- & Interimmanagement 
B.V., (hierna te noemen: VNOM) en 
alle aan haar gelieerde 
ondernemingen voor zover één en 
ander betrekking heeft op het ter 
beschikking stellen van 
arbeidskrachten aan 
opdrachtgevers als omschreven 
in artikel 7:690 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW), het plaatsen van 
opdrachtnemers (zzp’ers), 
alsmede alle overeenkomsten tot 
het leveren van werving- en 
selectiediensten. 
 

b) Deze algemene voorwaarden 
maken onlosmakelijk deel uit van 
de opdracht tussen VNOM en de 
opdrachtgever. 
 

c) Bedingen en overeenkomsten die 
afwijken van deze algemene 
voorwaarden zijn uitsluitend 
rechtsgeldig, indien en voor zover 
VNOM die afwijking schriftelijk 
heeft bevestigd. 

d) Het mogelijk niet van toepassing 
zijn van een bepaling (of deel 
ervan) van deze algemene 
voorwaarden laat de 
toepasselijkheid van de overige 
bepalingen onverlet. 
 

e) Indien VNOM deze algemene 
voorwaarden reeds meerdere 
malen ter hand heeft gesteld, is er 
sprake van een bestendige 
arbeidsrelatie; VNOM behoeft dan 
de algemene voorwaarden niet 
iedere keer opnieuw ter hand te 
stellen om deze op volgende 
overeenkomsten van toepassing 
te laten zijn. Opdrachtgever met 
wie eenmaal op deze algemene 
voorwaarden is gecontracteerd, 
wordt geacht stilzwijgend met de 
toepasselijkheid daarvan op een 
later met VNOM gesloten 
overeenkomst in te stemmen. 
 

f) Deze algemene voorwaarden kun-
nen op enig moment worden ge-
wijzigd dan wel worden aange-
vuld. De gewijzigde algemene 
voorwaarden gelden vervolgens 
ook ten aanzien van reeds geslo-
ten inleenovereenkomsten, met 
inachtneming van een termijn van 
een maand na schriftelijke be-
kendmaking van de wijziging. 
 

g) De toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van welke aard ook 
van de zijde van de opdrachtge-
ver wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen,  
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ook als de opdrachtgever zijn al-
gemene voorwaarden uitdrukkelijk 
van toepassing verklaart op de 
opdracht. 
 

h) De vernietiging of nietigverklaring 
van een of meerdere bepalingen 
uit deze algemene voorwaarden 
doet niets af aan de geldigheid 
van de overige bepalingen uit 
deze algemene voorwaarden. 
Indien een of meerdere 
bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden worden vernietigd 
dan wel nietig worden verklaard, 
zal de situatie waarop 
onderhavige bepaling betrekking 
had, niet naar de letter dienen te 
worden uitgelegd, doch naar de 
strekking van de bepaling die is 
vernietigd dan wel nietig is 
verklaard. 

 
Artikel 2. Definities 
 
In deze algemene voorwaarden 
gelden de volgende definities: 
 

 VNOM: V-NOM Project- & Inte-
rimmanagement B.V., geregi-
streerd bij de Nederlandse Ka-
mer van Koophandel KvK onder 
nummer 24455296, stelt in het 
kader van de uitoefening van 
haar beroep of bedrijf werkne-
mer(s) ter beschikking aan 
derde(n) met als doel krachtens 
een door die derde(n) verstrekte 
opdracht arbeid te verrichten 
onder leiding en toezicht van die 
derde(n). 
 

 CAO voor Uitzendkrachten: de 
collectieve  arbeidsovereen-
komst voor uitzendkrachten, ge-
sloten tussen de Algemene Bond 
Uitzendondernemingen (ABU), 
FNV Bondgenoten, CNV Dienst-
verband en De Unie. 
 
 Uitzendkracht: de werknemer als 
bedoeld in artikel 7:690 BW e.v. 
 
 Opdrachtnemer: de zelfstandig 
arbeidskracht (opdrachtne-
mer/zzp’er) die door VNOM bij 
een opdrachtgever wordt ge-
plaatst, om aldaar zelfstandig en 
naar eigen inzicht uitvoering aan 
de werkzaamheden van de op-
drachtgever uitvoering te geven. 
 
 Kandidaat: de persoon die op 
basis van een opdracht tot wer-
ving en selectie door VNOM 
wordt geworven en voorgesteld 
aan de opdrachtgever met als 
doel een rechtstreeks dienstver-
band aan te gaan met de op-
drachtgever.   
 

 Uitzendovereenkomst: de ar-
beidsovereenkomst tussen uit-
zendonderneming en uitzend-
kracht als bedoeld in artikel 7:690 
BW, waarbij de uitzendkracht 
door VNOM in het kader van de 
uitoefening van het beroep of 
bedrijf van die uitzendonderne-
ming ter beschikking wordt ge-
steld aan opdrachtgever(s) om 
krachtens door die opdrachtge-
ver(s)  
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aan VNOM verstrekte opdracht 
arbeid te verrichten onder toe-
zicht en leiding van die op-
drachtgever(s).  
 
 Opdrachtgever: de derde die 
gebruik maakt van de dienstver-
lening van VNOM. 
 
 Opdracht: de overeenkomst tus-
sen VNOM en opdrachtgever op 
grond waarvan (en in zoverre 
telkens) een enkele uitzendkracht 
door VNOM aan de opdrachtge-
ver ter beschikking wordt gesteld, 
dan wel op grond waarvan een 
enkele opdrachtnemer bij de op-
drachtgever wordt geplaatst, 
dan wel op grond waarvan 
VNOM diensten gericht op wer-
ving en selectie verricht met het 
doel een arbeidsverhouding, van 
welke aard dan ook, tot stand te 
brengen tussen de kandidaat en 
de opdrachtgever. Er zal nimmer 
een overeenkomst tot stand ge-
bracht worden welke onder de 
reikwijdte van Payrolling ex. art. 
7:692 BW valt. 
 

 Opdrachtgeverstarief: het tarief 
dat VNOM aan de opdrachtgever 
in rekening brengt per uur of per 
opdracht zoals overeengekomen 
en eventueel nadien aangepast 
conform opdracht en deze alge-
mene voorwaarden.   
 

 Partijen: VNOM als bedoeld in lid 
a) en de opdrachtgever als be-
doeld in lid g).  
 

 Uitlener: de derde partij, waar-
van VNOM een werknemer in-
leent om vervolgens door te le-
nen aan de opdrachtgever. Waar 
VNOM de rol als uitlener vervuld 
wordt dit nadrukkelijk vermeld. 

 
Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes  

 Alle offertes van VNOM zijn vrij-
blijvend, tenzij ze een termijn voor 
aanvaarding bevatten. Indien 
een offerte of aanbieding een 
vrijblijvend aanbod bevat en dit 
aanbod wordt door de opdracht-
gever aanvaard, heeft VNOM het 
recht het aanbod binnen 2 werk-
dagen na ontvangst van de aan-
vaarding te herroepen.  
 
 Tarieven in de offertes en aan-
biedingen zijn gebaseerd op bij 
aanvraag door de opdrachtge-
ver verstrekte gegevens. Indien 
deze gegevens naderhand ge-
wijzigd worden, dan kan dit ge-
volgen hebben voor de tarieven 
en/of de beschikbaarheid van de 
uitzendkracht/kandidaat. 
 
 Aanbiedingen, offertes en tarie-
ven gelden niet automatisch 
voor nieuwe aanvullende op-
drachten.   
 

Artikel 4. Duur van de opdracht  

 De opdracht kan worden aange-
gaan voor bepaalde tijd of voor 
onbepaalde tijd en komt tot 
stand door de schriftelijke op-
drachtbevestiging van VNOM, 
dan wel doordat VNOM met de 
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uitvoering van de opdracht is 
begonnen, dan wel indien VNOM 
op enigerlei wijze aan de op-
drachtgever kenbaar heeft ge-
maakt met de uitvoering van de 
opdracht te zullen beginnen.  
 
 De opdracht voor bepaalde tijd 
wordt aangegaan:   
• óf voor een vastgestelde tijd; 

  
• óf voor een bepaalbare peri-

ode; dat wil zeggen voor een 
periode die eindigt doordat 
zich een objectief bepaal-
bare gebeurtenis voordoet 
(een gebeurtenis die intreedt 
onafhankelijk van de wil van 
partijen);   

• óf voor een bepaalbare peri-
ode, die een vastgestelde tijd 
niet overschrijdt.   
 

 Bij de vastlegging van een be-
paalbare periode, als bedoeld in 
lid b) kunnen meerdere gebeur-
tenissen worden omschreven, 
met dien verstande dat door het 
intreden van elke afzonderlijke 
gebeurtenis de opdracht eindigt.  
 
 De opdracht voor onbepaalde 
tijd is de opdracht, die niet voor 
bepaalde tijd is aangegaan als 
bedoeld in lid b) en c). Indien de 
opdrachtbevestiging voorziet in 
een begindatum en een (ver-
wachte) einddatum, dan kwalifi-
ceert de opdracht nadrukkelijk 
als een opdracht voor bepaalde 
tijd. 

 

Artikel 5. Opzegging opdracht  

 De opdracht voor onbepaalde 
tijd kan door beide partijen te al-
len tijde worden opgezegd, tenzij 
schriftelijk is overeengekomen 
dat opzegging tijdelijk is uitge-
sloten als bedoeld in lid b) hier-
onder.  
 
 Bij de opdracht voor onbepaalde 
tijd kan dit recht van opzegging 
worden uitgesloten voor een be-
paalde en/of voor een bepaal-
bare tijd. 
 
 De opdracht voor bepaalde tijd 
kan door beide partijen niet tus-
sentijds worden opgezegd, tenzij 
schriftelijk is overeengekomen 
dat tussentijdse opzegging is 
toegestaan.   
 
 Bij de opdracht voor bepaalde 
tijd kan dit recht van tussentijdse 
opzegging worden toegestaan 
gedurende een bepaalde en/of 
voor een bepaalbare tijd.  
 
 Indien (tussentijdse) opzegging 
mogelijk is, moet steeds schrifte-
lijk worden opgezegd met in-
achtneming van een opzegter-
mijn van ten minste veertien ka-
lenderdagen. Op de opdrachtge-
ver rust de bewijslast dat tijdig is 
opgezegd. Het hier in lid e be-
paalde laat onverlet de mogelijk-
heid van een eerdere beëindi-
ging van de opdracht op grond 
van een (bijzondere) proeftijd, 
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die schriftelijk is overeengeko-
men bij de opdracht, of op grond 
van enige andere bepaling ver-
vat in de opdracht of deze alge-
mene voorwaarden. Een opzeg-
ging in strijd met de contractuele 
afspraken tussen partijen over-
eenkomstig de mogelijkheden ex 
artikel 7:408 BW resulteert in een 
wanprestatie, uit hoofde waar-
van opdrachtgever is gehouden 
tot nakoming en/of volledige 
schadevergoeding. 
 

 Het recht van (tussentijdse) op-
zegging kan aan andere termij-
nen en nadere voorwaarden 
worden gebonden.   
 
 Bedragen die VNOM vóór de ont-
binding aan de opdrachtgever 
heeft gefactureerd in verband 
met hetgeen zij reeds ter uitvoe-
ring van de opdracht heeft ge-
presteerd, blijven onverminderd 
door de opdrachtgever verschul-
digd en worden op het moment 
van de ontbinding direct opeis-
baar.   
 
 Indien de opdrachtgever na ter 
zake in gebreke te zijn gesteld, 
enige verplichting voortvloeiende 
uit de opdracht niet, niet volledig 
of niet tijdig nakomt is VNOM ge-
rechtigd haar verplichtingen je-
gens de opdrachtgever op te 
schorten, zonder daardoor tot 
enige schadevergoeding jegens 
de opdrachtgever gehouden te 
zijn.  

Hiertoe is VNOM eveneens ge-
rechtigd in de onder lid f) van ar-
tikel 6 bedoelde omstandighe-
den. 

 
Artikel 6. Einde van de opdracht  

 De opdracht voor bepaalde tijd 
eindigt van rechtswege door het 
verstrijken van de vastgestelde 
tijd of doordat zich een objectief 
bepaalbare gebeurtenis voor-
doet, als bedoeld in artikel 4 lid 
b) en c).   
 
 Elke opdracht (voor bepaalde tijd 
of voor onbepaalde tijd) kan 
worden beëindigd door opzeg-
ging, indien (tussentijdse) op-
zegging is toegestaan. Dit laat 
onverlet de verplichting van de 
opdrachtgever uitvoering te ge-
ven aan het hieronder in lid g) 
bepaalde. 
 
 Elke opdracht eindigt van rechts-
wege indien en zodra de op-
drachtgever met de ingevolge 
de opdracht ter beschikking ge-
stelde uitzendkracht een recht-
streekse arbeidsverhouding is 
aangegaan overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 10 en de op-
drachtgever bovendien jegens 
VNOM alle verplichtingen is na-
gekomen die voor de opdracht-
gever voortvloeien uit het be-
paalde in artikel 10.   
 
 Elke opdracht eindigt van rechts-
wege op het tijdstip dat VNOM de 
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uitzendkracht niet meer ter be-
schikking kan stellen aan de op-
drachtgever doordat de uitzend-
overeenkomst tussen uitzendon-
derneming en uitzendkracht is 
geëindigd en niet direct aanslui-
tend wordt voortgezet. Dit einde 
treedt echter niet in, indien in het 
hiervoor bedoelde geval krach-
tens opdracht vervanging door 
VNOM van de uitzendkracht door 
een andere uitzendkracht is toe-
gestaan en vervanging daad-
werkelijk plaatsvindt binnen vier 
weken na de datum waarop de 
uitzendkracht niet meer ter be-
schikking kon worden gesteld. De 
opdracht wordt dan voortgezet 
ten aanzien van die andere uit-
zendkracht. Met vervanging van 
de uitzendkracht door een an-
dere uitzendkracht wordt in het 
hiervoor bedoelde geval gelijk 
gesteld eventuele terugplaatsing 
van de eerder ter beschikking 
gestelde uitzendkracht. VNOM 
blijft echter in beide hiervoor in 
dit lid genoemde situaties ge-
rechtigd van de opdrachtgever 
te vorderen volledige schadever-
goeding, inclusief alle kosten met 
inbegrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand, indien 
de uitzendovereenkomst is ge-
eindigd wegens een oorzaak 
toerekenbaar aan de opdracht-
gever, tenzij het bepaalde in arti-
kel 10 toepassing heeft gevon-
den.  
 
 Indien VNOM de uitzendkracht 
gedurende een periode van vier 

weken achtereen niet ter be-
schikking kan stellen aan de op-
drachtgever en de opdracht niet 
is geëindigd ingevolge het hier-
voor in lid d) bepaalde en even-
min binnen voornoemde periode 
de uitzendkracht door een an-
dere uitzendkracht daadwerkelijk 
is vervangen met voortzetting 
van de opdracht ten aanzien van 
die andere uitzendkracht (mits in 
het hiervoor bedoelde geval 
krachtens opdracht vervanging 
door VNOM van de uitzendkracht 
is toegestaan), is de opdracht-
gever gerechtigd de opdracht 
schriftelijk onverwijld te beëindi-
gen, behoudens het volgende. De 
opdrachtgever is niet gerechtigd 
de opdracht te beëindigen, in-
dien VNOM de uitzendkracht niet 
ter beschikking kon stellen we-
gens een oorzaak die toereken-
baar is aan de opdrachtgever. In 
laatstgenoemd geval blijft de 
opdrachtgever gehouden voor 
de duur van de opdracht onver-
kort te voldoen aan VNOM het 
opdrachtgeverstarief over het 
per periode (week, maand en 
dergelijke) krachtens opdracht 
en voorwaarden laatstelijk gel-
dende of gebruikelijke aantal 
uren en overuren. Daarnaast is 
VNOM dan gerechtigd van de 
opdrachtgever te vorderen volle-
dige schadevergoeding inclusief 
alle kosten met inbegrip van de 
daadwerkelijke kosten van 
rechtsbijstand. Indien de op-
drachtgever krachtens het hier-
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voor in dit lid e) bepaalde ge-
rechtigd is de opdracht te beëin-
digen en van dat recht gebruik 
maakt, eindigt de opdracht on-
verwijld na ontvangst van het 
desbetreffende bericht.  
 

 De opdracht eindigt onverwijld 
wegens ontbinding vanaf het 
tijdstip dat VNOM de ontbinding 
van de opdracht inroept, omdat 
i) de opdrachtgever in verzuim is 
met betrekking tot de nakoming 
van enige verplichting voort-
vloeiende uit de opdracht en de 
daaraan verbonden voorwaar-
den of ii) in staat van faillisse-
ment is verklaard of iii) aan op-
drachtgever surséance van be-
taling is verleend of iv) op op-
drachtgever executoriaal beslag 
is gelegd of v) de opdrachtgever 
onder curatele of onder bewind 
is gesteld of vi) anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid of 
handelingsbekwaamheid met 
betrekking tot diens vermogen of 
delen ervan verliest. De op-
drachtgever is te allen tijde ver-
plicht de curator of bewindvoer-
der op de hoogte te stellen van 
de inhoud van de overeenkomst 
en deze algemene voorwaarden. 
Indien VNOM van dit recht op on-
verwijlde ontbinding en beëindi-
ging van de opdracht gebruik 
maakt, laat dit onverlet het recht 
van VNOM volledige schadever-
goeding inclusief alle kosten met 
inbegrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand te vor-
deren van de opdrachtgever. 

Voorts blijft onverlet de verplich-
ting van de opdrachtgever uit-
voering te geven aan het hieron-
der in lid g) bepaalde.  
 
 Beëindiging van de opdracht 
door de opdrachtgever (voor zo-
ver toegestaan) behelst het ver-
zoek van de opdrachtgever aan 
VNOM de terbeschikkingstelling 
van de uitzendkracht aan de op-
drachtgever te beëindigen, zoals 
bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW 
en wel tegen de datum waarte-
gen de opdracht rechtsgeldig is 
beëindigd. Voor zover nodig 
wordt de opdrachtgever geacht 
de beëindiging van de terbe-
schikkingstelling te hebben ver-
zocht aan VNOM tegen de datum 
waartegen de opdracht rechts-
geldig is opgezegd. Op eerste 
verzoek van VNOM bevestigt de 
opdrachtgever schriftelijk aan 
VNOM beëindiging van de terbe-
schikkingstelling van de uitzend-
kracht te hebben verzocht zoals 
hiervoor bedoeld en wel tegen 
datum waartegen rechtsgeldig is 
opgezegd.  
 
 Beëindiging van de opdracht 
wegens ontbinding als bedoeld 
in lid f) hierboven behelst even-
eens het verzoek van de op-
drachtgever aan VNOM de ter-
beschikkingstelling van de uit-
zendkracht aan de opdrachtge-
ver te beëindigen, zoals bedoeld 
in artikel 7:691 lid 2 BW en wel te-
gen de datum waartegen de op-
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dracht rechtsgeldig is ontbon-
den. Die ontbinding vindt haar 
oorzaak in een gedraging/ mis-
draging van de opdrachtgever. 
In een dergelijke gedraging/ mis-
draging van opdrachtgever ligt 
besloten het verzoek van op-
drachtgever aan VNOM tot be-
eindiging van de terbeschikking-
stelling van de uitzendkracht 
overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 3:37 lid 1 BW. Voor zover 
nodig wordt de opdrachtgever 
geacht de beëindiging van de 
terbeschikkingstelling te hebben 
verzocht aan VNOM tegen de da-
tum waarop de opdracht rechts-
geldig is ontbonden, zoals hier-
voor bedoeld. Op eerste verzoek 
van VNOM bevestigt de op-
drachtgever schriftelijk aan 
VNOM de beëindiging van de ter-
beschikkingstelling van de uit-
zendkracht te hebben verzocht 
zoals hiervoor bedoeld en wel te-
gen de datum waarop de op-
dracht rechtsgeldig is ontbon-
den.  

 
Artikel 7. Transitievergoeding 

 In het geval dat de opdracht dan 
wel de ter beschikkingstelling 
eindigt op verzoek van de op-
drachtgever, er sprake is van een 
einde van de terbeschikking-
stelling conform artikel 9, dan wel 
door het eindigen van de looptijd 
van de samenwerkingsovereen-
komst, dan wel door wanpresta-
tie aan de zijde van opdrachtge-
ver, dan wel door het overtreden 

van enige bepaling uit deze al-
gemene voorwaarden, dan wel 
door een overige oorzaak welke 
aan de opdrachtgever is te wij-
ten, zal de volledige transitiever-
goeding van de betreffende - ter 
beschikking gestelde - uitzend-
kracht bij deze opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. Op-
drachtgever is gehouden de vol-
ledige transitievergoeding, welke 
VNOM tot dat moment verschul-
digd is aan de uitzendkracht, 
binnen 14 dagen na factuurda-
tum te voldoen aan VNOM.  
 
 VNOM zal ter onderbouwing van 
deze factuur de opdrachtgever 
van een berekening van deze 
transitievergoeding voorzien.  
 
 Indien op verzoek van opdracht-
gever de terbeschikkingstelling is 
beëindigd, de opdracht in stand 
blijft en VNOM deze betreffende 
uitzendkracht heeft vervangen, 
dan dient de opdrachtgever de 
transitievergoeding voor de ver-
vangen uitzendkracht te voldoen.  
 

Artikel 8. Overmacht  

 In geval van overmacht van 
VNOM zullen haar verplichtingen 
uit hoofde van de opdracht wor-
den opgeschort, zolang de over-
machtstoestand voortduurt. On-
der overmacht wordt verstaan 
elke van de wil van VNOM haar 
onafhankelijke omstandigheid, 
die de nakoming van de op-
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dracht blijvend of tijdelijk verhin-
dert en welke noch krachtens 
wet, noch naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid voor 
haar risico behoort te komen.  
 
 Zodra zich bij VNOM een over-
machtstoestand voordoet als in 
lid a) van dit artikel bedoeld, zal 
zij daarvan mededeling doen 
aan de opdrachtgever.   
 
 Indien de overmachtssituatie in-
treedt als de opdracht reeds ten 
dele is uitgevoerd, is de op-
drachtgever gehouden zijn ver-
plichtingen jegens VNOM tot dat 
moment na te komen.  
 
 Voor zover daaronder niet reeds 
begrepen, wordt onder over-
macht tevens verstaan: stakin-
gen, bedrijfsbezetting, blokkades, 
sabotage, embargo, overheids-
maatregelen, inbraak, oorlog, re-
volutie en/of enig daaraan gelijk 
te stellen toestand, stroomstorin-
gen, storingen in elektronische 
communicatielijnen, brand, ont-
ploffing en andere calamiteiten, 
waterschade, overstroming, 
aardbeving en andere natuur-
rampen alsmede omvangrijke 
ziekte van epidemiologische 
aard of overlijden van personeel. 
  

 
 Zolang de overmachtstoestand 
voortduurt, zullen de verplichtin-
gen van VNOM zijn opgeschort. 
Deze opschorting zal echter niet 
gelden voor verplichtingen 

waarop de overmacht geen be-
trekking heeft en reeds voor het 
intreden van de overmachtstoe-
stand zijn ontstaan.  
  

 Indien de overmachtstoestand 
drie maanden heeft geduurd, of 
zodra vaststaat dat de over-
macht toestand langer dan drie 
maanden zal duren, is ieder der 
partijen gerechtigd de opdracht 
tussentijds te beëindigen zonder 
inachtneming van enige opzeg-
termijn. De opdrachtgever is ook 
na zodanige beëindiging van de 
opdracht gehouden de door 
hem aan VNOM verschuldigde 
vergoedingen, welke betrekking 
hebben op de periode vóór de 
overmacht toestand, aan VNOM 
te betalen.  
 
 VNOM is tijdens de overmacht 
toestand niet gehouden tot ver-
goeding van enigerlei schade 
van of bij de opdrachtgever, 
noch is zij daartoe gehouden na 
beëindiging van de opdracht als 
in lid e) van dit artikel bedoeld. 
 

Artikel 9. Einde 
terbeschikkingstelling  

 Het einde van de opdracht bete-
kent het einde van de terbe-
schikkingstelling van de uitzend-
kracht. Daarnaast eindigt de ter-
beschikkingstelling van de uit-
zendkracht in de volgende ge-
vallen.   
 
 Elke terbeschikkingstelling eindigt 
onverwijld na de melding van de 



 
 

Versie 2023.1 

uitzendkracht aan VNOM of aan 
de opdrachtgever dat hij niet in 
staat is de uitzendarbeid te ver-
richten wegens ziekte of ongeval, 
mits het zogenaamde uitzend-
beding (als bedoeld in artikel 
7:691 lid 2 BW) is opgenomen in 
de uitzendovereenkomst van 
VNOM met de uitzendkracht en 
de looptijd van dat beding nog 
niet is verstreken. Dit uitzendbe-
ding houdt in, dat de uitzend-
overeenkomst van rechtswege 
eindigt, doordat de terbeschik-
kingstelling van de uitzendkracht 
door VNOM aan de opdrachtge-
ver op verzoek van de opdracht-
gever ten einde komt. Indien de 
uitzendovereenkomst betref-
fende een ter beschikking ge-
stelde uitzendkracht dit uitzend-
beding bevat en de looptijd 
daarvan nog niet is verstreken, 
stelt VNOM de opdrachtgever 
daarvan op de hoogte en geeft 
zo goed mogelijk aan wanneer 
de looptijd van het beding ver-
strijkt. Gedurende de looptijd van 
dit beding verzoekt de opdracht-
gever aan VNOM – onverwijld na 
de melding dat de uitzendkracht 
arbeidsongeschikt is wegens 
ziekte of ongeval – de terbe-
schikkingstelling van die uitzend-
kracht onmiddellijk te beëindi-
gen. Voor zover nodig wordt op-
drachtgever geacht de beëindi-
ging van de terbeschikking-
stelling te hebben verzocht aan 
VNOM. Op eerste verzoek van 
VNOM bevestigt de opdrachtge-

ver schriftelijk aan VNOM de be-
eindiging van de terbeschikking-
stelling te hebben verzocht on-
middellijk na de melding van de 
uitzendkracht zoals in de aan-
vang van dit lid bedoeld.  
 
 De terbeschikkingstelling eindigt 
voorts indien en zodra de op-
drachtgever schriftelijk aan 
VNOM verzoekt om de terbe-
schikkingstelling van de uitzend-
kracht te beëindigen. Indien 
krachtens opdracht of uit hoofde 
van deze algemene voorwaar-
den vervanging van de uitzend-
kracht door VNOM is toegestaan 
en deze vervanging binnen 4 we-
ken na dat verzoek daadwerkelijk 
plaatsvindt wordt de opdracht 
voortgezet ten aanzien van die 
andere uitzendkracht. Op eerste 
verzoek van VNOM bevestigd de 
opdrachtgever schriftelijk beëin-
diging van de terbeschikking-
stelling van de te vervangen uit-
zendkracht te hebben verzocht 
zoals hiervoor bedoeld.   
 
 De mogelijkheid tot beëindiging 
van de terbeschikkingstelling van 
de uitzendkracht met eventuele 
voortzetting van de opdracht ten 
aanzien van de vervangende uit-
zendkracht, zoals bedoeld in lid 
c), kan aan een bepaalde en/of 
bepaalbare looptijd en aan na-
dere voorwaarden worden ge-
bonden.  
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 De opdrachtgever zal steeds bij 
beëindiging van de terbeschik-
kingstelling van de uitzendkracht 
een aanzegtermijn in acht ne-
men met een minimale aanzeg-
termijn van vier weken. Op de 
opdrachtgever rust de bewijslast 
dat tijdig is aangezegd. Het hier-
voor bepaalde laat onverlet de 
mogelijkheid van een eerdere 
beëindiging van de terbeschik-
kingstelling op grond van een 
(bijzondere) proeftijd, die schrif-
telijk is overeengekomen bij op-
dracht, of op grond van enige 
ander bepaling vervat in de op-
dracht of deze algemene voor-
waarden.  

 VNOM is gerechtigd eventueel 
een verzoek van de opdrachtge-
ver tot beëindiging van de terbe-
schikkingstelling van de uitzend-
kracht, dat niet voldoet aan de 
hiervoor in de leden c) en d) be-
doelde voorwaarden, toch te 
aanvaarden, met het gevolg dat 
door dat verzoek de terbeschik-
kingstelling onverwijld ten einde 
komt. Aan die aanvaarding kan 
VNOM voorwaarden verbinden. 

 
Artikel 10. Rechtstreekse 
arbeidsverhouding  

 De opdrachtgever is uitsluitend 
gerechtigd een rechtstreekse ar-
beidsverhouding aan te gaan 
met de uitzendkracht die ter be-
schikking gesteld wordt of werd, 
indien en  
 
 

voor zover wordt voldaan aan 
het hieronder in dit artikel 
bepaalde (zie ook artikel 6 lid c).  
 
 De opdrachtgever brengt VNOM 
schriftelijk op de hoogte van zijn 
voornemen met de uitzendkracht 
een rechtstreeks dienstverband 
aan te gaan alvorens aan dat 
voornemen uitvoering te geven. 
De opdrachtgever vraagt daarbij 
aan VNOM tegen welk tijdstip de 
uitzendkracht de uitzendover-
eenkomst met VNOM rechtsgel-
dig kan doen eindigen. 
 
 De opdrachtgever ziet erop toe 
en staat ervoor in dat de uitzend-
kracht de uitzendovereenkomst 
met VNOM rechtsgeldig beëin-
digt of beëindigd heeft op het 
tijdstip dat de opdrachtgever 
met de uitzendkracht een recht-
streekse arbeidsverhouding aan-
gaat, onverminderd de overige 
verplichtingen van de opdracht-
gever als bedoeld in dit artikel. 
De opdrachtgever zal geen 
rechtstreekse arbeidsverhouding 
met de uitzendkracht aangaan 
indien en voor zolang de uitzend-
kracht de uitzendovereenkomst 
niet rechtsgeldig kan doen eindi-
gen en beëindigd heeft.   
 
 Indien overeenkomstig het hier-
voor in lid a) tot en met c) be-
paalde de opdrachtgever tijdens 
een opdracht een rechtstreekse 
arbeidsverhouding wenst aan te 
gaan met de ingevolge die op-
dracht ter beschikking gestelde 
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uitzendkracht en ook aangaat, is 
de opdrachtgever aan VNOM 
verschuldigd een vergoeding ten 
bedrage van 40% van het laat-
stelijk geldende opdrachtgever-
statief voor de betrokken uit-
zendkracht en wel over de vol-
gende periode dan wel uren:   
• Bij een opdracht voor be-

paalde tijd die niet tussentijds 
opzegbaar is: over de periode 
lopende vanaf de aanvang 
van de rechtstreekse arbeids-
verhouding tussen de uitzend-
kracht en de opdrachtgever 
tot het tijdstip dat de opdracht 
door het verstrijken van de 
vastgestelde tijd of het intre-
den van een objectief bepaal-
bare gebeurtenis tussen VNOM 
en de opdrachtgever zou zijn 
geëindigd.   

• Bij een opdracht voor be-
paalde tijd die wel tussentijds 
opzegbaar is: over de periode 
lopende vanaf de aanvang 
van de rechtstreekse arbeids-
verhouding tussen de uitzend-
kracht en de opdrachtgever 
tot het eerst mogelijke tijdstip 
waartegen de opdracht tus-
sen VNOM en de opdrachtge-
ver had kunnen worden opge-
zegd, met een minimum van 
2.000 gewerkte uren. De peri-
ode eindigt echter in ieder ge-
val op het tijdstip dat de op-
dracht door het verstrijken van 
de vastgestelde tijd of het in-
treden van een objectief be-
paalbare gebeurtenis zou zijn 
geëindigd.  

• Bij een opdracht voor onbe-
paalde tijd die op dat tijdstip 
niet opzegbaar is: over de pe-
riode lopende vanaf de aan-
vang van de rechtstreekse ar-
beidsverhouding tussen de 
uitzendkracht en de opdracht-
gever tot het eerst mogelijke 
tijdstip waartegen de op-
dracht tussen VNOM en de op-
drachtgever wel opgezegd 
had kunnen worden, met een 
minimum van 2.000 gewerkte 
uren.  

• Bij een opdracht voor onbe-
paalde tijd die op dat tijdstip 
tussentijds opzegbaar is: over 
de periode lopende vanaf de 
aanvang van de rechtstreekse 
arbeidsverhouding tussen de 
uitzendkracht en de opdracht-
gever tot het eerst mogelijke 
tijdstip waartegen de op-
dracht tussen VNOM en de op-
drachtgever had kunnen wor-
den opgezegd, met een mini-
mum van 2.000 gewerkte uren.  

• Bij de uitvoering van het hier-
boven bepaalde geldt het vol-
gende. Onder de opdracht 
voor bepaalde tijd is mede 
begrepen de opdracht voor 
bepaalbare tijd, zie artikel 4 lid 
b). Indien bij een opdracht 
voor bepaalbare tijd VNOM al-
leen door de opdrachtgever 
kan worden geïnformeerd om-
trent het intreden van de ob-
jectief bepaalbare gebeurte-
nis en de opdrachtgever 
daarmee in gebreke blijft, dan 
wordt de resterende looptijd 
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van die opdracht bepaald op 
één jaar. Indien evenwel aan-
nemelijk is, dat de resterende 
looptijd langer dan een jaar 
zou duren, dan wordt die lan-
gere looptijd als uitgangspunt 
genomen.   
 

 Indien de opdrachtgever met de 
uitzendkracht een rechtstreekse 
arbeidsverhouding aangaat bin-
nen   1 jaar na de beëindiging 
van de terbeschikkingstelling van 
die uitzendkracht en die terbe-
schikkingstelling niet meer dan 
2.000 gewerkte uren heeft ge-
duurd, is de opdrachtgever aan 
VNOM een vergoeding verschul-
digd, zoals volgt. Die vergoeding 
beloopt 40% van het opdracht-
geverstarief, dat voor de betrok-
ken uitzendkracht gold tijdens de 
opdracht, genomen over een pe-
riode van 2.000 gewerkte uren lo-
pende vanaf de aanvang van de 
rechtstreekse arbeidsverhouding. 
Deze bepaling blijft buiten toe-
passing indien betreffende deze 
rechtstreekse arbeidsverhouding 
reeds toepassing was gegeven 
of moet worden gegeven aan het 
bepaalde in lid d), tenzij de be-
eindigde terbeschikkingstelling 
betrekking had op een opdracht 
aangegaan voor een bepaalde 
of bepaalbare tijd van niet meer 
dan zes maanden.   
 

 Indien door tussenkomst van 
VNOM een uitzendkracht aan een 
(mogelijke) opdrachtgever is 

voorgesteld c.q. met de moge-
lijke opdrachtgever in contact 
komt en die mogelijke opdracht-
gever met die uitzendkracht een 
rechtstreekse arbeidsverhouding 
aangaat voordat de opdracht tot 
stand komt, of de opdrachtgever 
binnen 1 jaar na tussenkomst van 
VNOM een arbeidsverhouding 
met de uitzendkracht aangaat, 
dient de opdrachtgever VNOM 
daarvan onverwijld, schriftelijk in 
kennis te stellen. De (mogelijke) 
opdrachtgever is dan aan VNOM 
een vergoeding verschuldigd als 
volgt. Die vergoeding beloopt 
40% van het opdrachtgeversta-
rief, dat voor de betrokken uit-
zendkracht gelet op diens uit te 
oefenen functie en arbeidstijd en 
dergelijke van toepassing zou zijn 
geweest indien de opdracht tot 
stand zou zijn gekomen, over 
2.000 gewerkte uren lopende 
vanaf de aanvang van de recht-
streekse arbeidsverhouding dan 
wel verbeurt hij aan VNOM een 
direct opeisbare en niet voor 
rechterlijke matiging vatbare 
boete van €5.000 per overtre-
ding, alsmede een boete van 
€500 voor iedere dag dat de 
overtreding voortduurt. Partijen 
zullen na kennisgeving in overleg 
treden teneinde de wens van de 
opdrachtgever te bespreken. Bij 
toestemming van VNOM moet de 
opdrachtgever in elk geval een 
nader te bepalen bedrag aan 
VNOM voldoen.  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 Het opdrachtgeverstarief, zoals 
meermalen vermeld in dit onder-
havige artikel, wordt berekend 
over het per periode (week, 
maand en dergelijke) krachtens 
opdracht en voorwaarden laat-
stelijk geldende of gebruikelijke 
aantal uren of overuren, als ware 
de opdracht niet geëindigd.   
 
 Onder het aangaan van een 
rechtstreekse arbeidsverhouding 
wordt voor de toepassing van dit 
artikel tevens verstaan de situa-
tie dat de ter beschikking ge-
stelde uitzendkracht door tus-
senkomst van één of meerdere 
derden bij de opdrachtgever te 
werk wordt gesteld. Voorts wordt 
onder arbeidsverhouding niet 
enkel de arbeidsovereenkomst 
ex artikel 7:610 BW, doch iedere 
werkrelatie begrepen, een en an-
der in de ruimste zin van het 
woord.  
 

 De vergoeding, zoals meermalen 
vermeld in dit onderhavige arti-
kel, is de opdrachtgever aan 
VNOM verschuldigd ter compen-
satie van de door VNOM ver-
leende dienst in verband met de 
ter beschikking stelling, werving 
en/of opleiding van de uitzend-
kracht. 

 
Artikel 11. Oproepovereenkomsten en 
uitzendovereenkomsten met 
grotendeels onvoorspelbare 
tijdstippen 

In het geval VNOM de uitzendkracht 
aan de opdrachtgever ter 
beschikking stelt en de 
uitzendovereenkomst tussen de 
uitzendkracht en VNOM 
gekwalificeerd kan worden als een 
oproepovereenkomst volgens artikel 
7:628a lid 9 BW, dan wel een 
overeenkomst volgens artikelen 
7:628b lid 1 BW en artikel 7:655 lid 1 
sub i 2°dient opdrachtgever zich te 
conformeren aan het 
hiernavolgende; 

 De opdrachtgever dient VNOM, 
voor aanvang van de eerste ter 
beschikkingstelling van de uit-
zendkracht, te voorzien van de 
dagen en tijdstippen, waaronder 
begin- en eindtijden, waarop de 
uitzendkracht kan worden opge-
roepen en verplicht kan worden 
om arbeid te verrichten.  
 
 De opdrachtgever dient VNOM 
steeds te voorzien van een defi-
nitieve schriftelijke planning 
welke VNOM in staat stelt de uit-
zendkracht uiterlijk 4 dagen voor 
aanvang van de ter beschikking-
stelling op te roepen.  
 
 Opdrachtgever dient de wijzigin-
gen in het aantal te werken uren 
dan wel wijzigingen van het tijd-
vak van de te werken uren uiter-
lijk 4 dagen voor aanvang van de 
ter beschikkingstelling schriftelijk 
aan VNOM door te geven, om 
VNOM zo in staat te stellen de 
planning uiterlijk 4 dagen voor 
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aanvang van de ter beschikking-
stelling van de uitzendkracht te 
wijzigen.  
 
 Opdrachtgever dient een ter be-
schikkingstelling die vervalt of de 
intrekking van een ter beschik-
kingstelling uiterlijk 4 dagen 
voorafgaand aan de ter beschik-
kingstelling schriftelijk aan VNOM 
te communiceren.  
 
 Indien opdrachtgever verzuimt 
om een gewijzigde ter beschik-
kingstelling, een vervallen ter be-
schikkingstelling of een verscho-
ven ter beschikkingstelling uiter-
lijk 4 dagen voor aanvang van 
deze ter beschikkingstelling 
schriftelijk aan VNOM te commu-
niceren, dan zal de op VNOM rus-
tende loonbetalingsverplichting 
jegens de uitzendkracht over het 
gewijzigde dan wel verschoven 
tijdvak, dan wel het complete 
tijdvak van de ingetrokken ter 
beschikkingstelling die verband 
houdt met het verzuimen van 
opdrachtgever, rechtstreeks wor-
den gefactureerd aan de op-
drachtgever.  
 

 Indien een ter beschikkingstelling 
binnen 4 dagen voor aanvang 
van de terbeschikkingstelling 
compleet dient te vervallen we-
gens een situatie bij de op-
drachtgever, zoals genoemd in 
artikel 8 van deze algemene 
voorwaarden dan wel een ove-
rige overmachtssituatie 
 

in de ruimste zin des woords, 
worden de vervallen uren volle-
dig gefactureerd aan de op-
drachtgever.  

 
Artikel 12. Uitzendovereenkomsten 
met grotendeels voorspelbare 
tijdstippen 

In het geval VNOM de uitzendkracht 
aan de opdrachtgever ter 
beschikking stelt en de 
uitzendovereenkomst tussen de 
uitzendkracht en VNOM 
gekwalificeerd kan worden als een 
overeenkomst volgens artikel 7:655 lid 
1 sub i 1°, dient opdrachtgever zich te 
conformeren aan het 
hiernavolgende:  

 De opdrachtgever dient VNOM, 
voor aanvang van de eerste ter 
beschikkingstelling van de uit-
zendkracht of minimaal 28 da-
gen van te voren in geval van 
een lopende ter beschikking-
stelling, te voorzien van de da-
gen en tijdstippen, waaronder 
begin- en eindtijd, waarop de 
uitzendkracht sowieso werk-
zaam zal zijn. De opdrachtgever 
is hierbij verplicht om de uit-
zendkracht voor meer dan 50% 
van de binnen het bedrijf gel-
dende normale dagelijkse of 
wekelijkse arbeidstijd in te plan-
nen op deze vaste tijdstippen, 
waardoor de tijdstippen waarop 
de uitzendkracht de arbeid ver-
richt grotendeels voorspelbaar 
zijn. 
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 Indien de opdrachtgever ver-
zuimt om de vaste tijdstippen 
(tijdig) schriftelijk te communi-
ceren, dan wel de tijdstippen 
wijzigt, verschuift of intrekt bin-
nen de in lid a van dit artikel ge-
stelde termijn, dan zal de op 
VNOM rustende loonbetalings-
verplichting jegens de uitzend-
kracht over de niet (tijdig) ge-
communiceerde tijdstippen, dan 
wel het gewijzigde en/of ver-
schoven tijdvak, dan wel het 
complete tijdvak van de inge-
trokken ter beschikkingstelling, 
rechtstreeks worden gefactu-
reerd aan de opdrachtgever. 
 

 Indien de opdrachtgever ver-
zuimt om de uitzendkracht voor 
meer dan 50% van de binnen 
het bedrijf geldende normale 
dagelijkse of wekelijkse arbeids-
tijd in te plannen op vaste tijd-
stippen, waardoor de uitzend-
overeenkomst tussen de uit-
zendkracht en VNOM wordt ge-
kwalificeerd als een overeen-
komst volgens artikelen 7:628b 
lid 1 BW en artikel 7:655 lid 1 sub i 
2°, dan zal de op VNOM rustende 
loonbetalingsverplichting jegens 
de uitzendkracht rechtstreeks 
worden gefactureerd aan de 
opdrachtgever, zoals vermeld in 
artikel 11. 

 
 
 
 
 
 

Artikel 13. Verplichte scholing 
 
Indien de opdrachtgever is gehou-
den om verplichte scholing aan 
haar eigen personeel aan te bieden 
zoals neergelegd in artikel 7:611a BW 
en de opdrachtgever is voorne-
mens, dan wel verplicht om de uit-
zendkracht deze scholing ook aan 
te bieden, deelt de opdrachtgever 
dit onverwijld mede aan VNOM. De 
opdrachtgever dient zich tevens te 
conformeren aan het hiernavol-
gende: 
 

 Alle kosten die de uitzendkracht 
moet maken in verband met het 
volgen van de scholing, waaron-
der maar niet beperkt tot de 
kosten van de opleiding (waar-
onder boeken en anders studie-
materiaal), de (her)examens, 
reiskosten en doorbetaling van 
het loon tijdens de scholings-
uren, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. De opdrachtge-
ver is niet gerechtigd om de 
kosten, al dan niet met een stu-
diekostenbeding, te verhalen op 
de uitzendkracht en/of VNOM. 
 

 De opdrachtgever zal er zorg 
voor dragen dat de scholing, in-
dien mogelijk, onder werktijd 
wordt aangeboden. VNOM is ge-
rechtigd om deze scholingsuren 
rechtstreeks te facturen aan de 
opdrachtgever, aangezien zij 
een loonbetalingsverplichting 
jegens de uitzendkracht heeft. 
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Artikel 14. Verbod c.q. voorwaarden 
opschorting tewerkstelling 
uitzendkracht  

 De opdrachtgever is niet gerech-
tigd de tewerkstelling van de uit-
zendkracht tijdelijk of gedeeltelijk 
op te schorten, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen en de 
looptijd van dat opschortings-
recht daarbij is vastgelegd. 
 
 Indien de opdrachtgever niet ge-
rechtigd is de tewerkstelling tij-
delijk op te schorten onder hand-
having van de opdracht, maar 
de opdrachtgever tijdelijk geen 
werk heeft voor de uitzendkracht 
of de uitzendkracht niet te werk 
kan stellen, is de opdrachtgever 
niettemin gehouden voor de 
duur van de opdracht onverkort 
te voldoen aan VNOM het op-
drachtgeverstarief over het per 
periode (week, maand en derge-
lijke) krachtens opdracht en 
voorwaarden laatstelijk geldende 
of gebruikelijk aantal uren en 
overuren. Daarnaast is opdracht-
gever gehouden de uitzend-
kracht tot het werk toe te laten, 
tenzij opdrachtgever afdoende 
aantoont dat geen werk voor de 
uitzendkracht voor handen is of 
de uitzendkracht niet te werk kan 
worden gesteld.   
 
 Indien de opdrachtgever wel ge-
rechtigd is gedurende een be-
paalde en/of bepaalbare tijd de 
tewerkstelling tijdelijk op te 

schorten onder handhaving van 
de opdracht indien en voor zo-
lang de opdrachtgever tijdelijk 
geen werk heeft voor de uitzend-
kracht of de uitzendkracht niet te 
werk kan stellen, zal opdrachtge-
ver op eerste verzoek van VNOM 
door middel van bescheiden ver-
klaringen en dergelijke afdoende 
aantonen dat tijdelijk geen werk 
voor de uitzendkracht voor han-
den is of de uitzendkracht niet te 
werk kan worden gesteld. Gedu-
rende die opschorting van de te-
werkstelling zal VNOM alleen dan 
geen aanspraak maken op het 
opdrachtgeverstarief, als be-
doeld in lid b) en zal de op-
drachtgever dit tarief niet ver-
schuldigd zijn aan VNOM, indien 
en voor zover opdrachtgever af-
doende aan zijn bewijsplicht 
heeft voldaan en VNOM jegens 
de uitzendkracht met succes een 
beroep kan doen op uitsluiting 
van de loondoorbetalingsplicht 
overeenkomstig de CAO voor Uit-
zendkrachten.   
 
 Indien de uitvoering van de op-
dracht na de overeengekomen 
opschortingsduur niet kan wor-
den hervat, heeft VNOM het recht 
de opdracht zonder rechterlijke 
tussenkomst door middel van 
een schriftelijke verklaring aan de 
opdrachtgever te ontbinden. In-
geval de uitvoering van de op-
dracht na de overeengekomen 
opschortingsduur wordt hervat,  
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is de opdrachtgever gehouden 
eventuele uit deze hervatting 
voortvloeiende kosten van VNOM 
te vergoeden.  

 
 

Artikel 15. Functie en arbeidstijd  

 Bij de opdracht verstrekt de op-
drachtgever de omschrijving van 
de functie die de uitzendkracht 
moet uitoefenen. Op eerste ver-
zoek van VNOM toont de op-
drachtgever afdoende aan dat 
de functieomschrijving overeen-
stemt met de werkelijk uitgeoe-
fende functie. Indien op enig mo-
ment blijkt dat de functieom-
schrijving niet overeenstemt met 
de werkelijk uitgeoefende functie, 
zal de opdrachtgever aan VNOM 
onverwijld de passende functie-
omschrijving aanreiken, onver-
minderd het bepaalde lid b) en 
in artikel 23 lid c). De functie, zo-
als hiervoor aangegeven kan tij-
dens de opdracht worden aan-
gepast conform de wensen van 
de uitzendkracht, indien de uit-
zendkracht op de aanpassing in 
redelijkheid aanspraak kan ma-
ken en maakt met een beroep op 
goed werkgeverschap of op (ko-
mende) wet- en regelgeving, de 
CAO voor uitzendkrachten of 
rechtspraak.  
 
 Indien en voor zover VNOM recht-
streeks of niet rechtstreeks 
schade lijdt doordat de bij op-
dracht verstrekte functieom-
schrijving niet overeenstemt met 

de werkelijk uitgeoefende functie 
of doordat de later (aangereikte) 
aangepaste functieomschrijving 
niet overeenstemt met de werke-
lijk uitgeoefende functie, is op-
drachtgever gehouden die 
schade, inclusief kosten met in-
begrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand, volle-
dig aan VNOM te vergoeden. Dit 
laat onverlet overige (vorde-
ring)rechten van VNOM, bijvoor-
beeld ertoe strekkende dat de 
opdrachtgever de uitzendkracht 
in staat stelt de functie uit te oe-
fenen die bij de opdracht door 
opdrachtgever is omschreven of 
nadien schriftelijk is aangepast. 
 
 De werktijden, het aantal ar-
beidsuren en de rusttijden van 
de uitzendkracht zijn gelijk aan 
de bij opdrachtgever terzake ge-
bruikelijke tijden en uren, tenzij bij 
opdracht anders is overeenge-
komen. De werktijden, het aantal 
arbeidsuren en de rusttijden van 
de uitzendkracht zullen niet meer 
respectievelijk niet minder belo-
pen dan rechtens bij opdracht-
gever is toegestaan met inacht-
neming van de geldende wet- en 
regelgeving. Op eerste verzoek 
van VNOM toont de opdrachtge-
ver afdoende aan welke tijden en 
uren als hiervoor bedoeld ge-
bruikelijk en toelaatbaar zijn in de 
onderneming waar de uitzend-
kracht werkzaam is, al dan niet 
middels overleggen van de 
daartoe benodigde bescheiden. 
De arbeidsvoorwaarden, tijden 
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en uren, zoals hiervoor aangege-
ven kunnen tijdens de opdracht 
worden aangepast conform de 
wensen van de uitzendkracht, in-
dien de uitzendkracht op die 
aanpassing in redelijkheid aan-
spraak kan maken en maakt met 
een beroep op goed werkgever-
schap of op (komende) wet- en 
regelgeving, de CAO voor Uit-
zendkrachten en/of rechtspraak. 
  

 
 Indien en zover VNOM recht-
streeks of niet rechtstreeks 
schade lijdt doordat de bij op-
dracht bepaalde of later aange-
paste werktijden, aantal arbeids-
uren en rusttijden van de uit-
zendkracht afwijken van de voor-
waarden vermeld in onderhavig 
artikel en/of afwijken van de wer-
kelijke tijden en uren die de uit-
zendkracht werkt of rust, is de 
opdrachtgever gehouden die 
schade en/of boetes ex artikel 18 
lid 2 Wet minimumloon en mini-
mumvakantiebijslag, inclusief 
kosten, met inbegrip van de 
daadwerkelijke kosten van 
rechtsbijstand, volledig aan 
VNOM te vergoeden. Dit laat on-
verlet overige (vorderings)rech-
ten van VNOM, bijvoorbeeld ertoe 
strekkende dat de opdrachtge-
ver de uitzendkracht in staat stelt 
de tijden en uren als bedoeld in 
onderhavig artikel in acht te ne-
men.   
 De vakantie van de uitzendkracht 
en bijzondere verlofregeling wor-
den geregeld conform de wet en 

de CAO voor Uitzendkrachten, in-
dien en voor zover deze van toe-
passing is op de uitzendovereen-
komst van de uitzendkracht.   
 

 De opdrachtgever is verplicht om 
bij het aangaan van de opdracht 
– en, indien en voor zover dat bij 
het aangaan van de opdracht 
niet voorzienbaar was, steeds zo 
spoedig mogelijk – VNOM in te 
lichten omtrent de bedrijfssluitin-
gen van opdrachtgever. Op-
drachtgever is verplicht VNOM zo 
tijdig in te lichten, dat VNOM dit 
contractueel kan inpassen in de 
rechtsverhouding met de uit-
zendkracht.   
 
 De opdrachtgever is verplicht om 
bij het aangaan van de opdracht 
VNOM op eigen initiatief te infor-
meren omtrent de toepasselijke 
inlenersbeloning, meer specifiek 
omtrent de hoogte van het loon, 
de van toepassing zijnde ar-
beidsduurverkorting, de hoogte, 
tijdstip en inschaling van perio-
dieken, de hoogte en het tijdstip 
van de initiële loonsverhoging, 
eenmalige uitkeringen, kosten-
vergoedingen, toeslagen en 
functiegroep (zie artikel 21 lid a) 
en c)). 

 
Artikel 16. Terbeschikkingstelling, 
selectie, vervanging en beperking 
aansprakelijkheid 

 De opdrachtgever verstrekt aan 
VNOM nauwgezet inlichting aan-
gaande functie, arbeidstijden, 
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arbeidsduur, werkzaamheden, 
arbeidsplaats en arbeidsom-
standigheden betrekking heb-
bende op de uitzendkracht als-
mede aangaande de beoogde 
looptijd van de opdracht, onver-
minderd de verplichtingen voort-
vloeiende uit artikel 10.  
 
 VNOM relateert deze door op-
drachtgever verstrekte inlichtin-
gen aan de hoedanigheden, ca-
paciteiten en beschikbaarheid 
van de voor uitzending in aan-
merking komende arbeidskrach-
ten. Op die basis bepaalt VNOM 
naar beste kunnen welke uit-
zendkracht ingevolge de op-
dracht ter beschikking wordt ge-
steld. Binnen het hier aangege-
ven kader is VNOM geheel vrij in 
de keuze van de uitzendkracht 
die inzake de opdracht ter be-
schikking wordt gesteld bij aan-
vang van die opdracht, alsmede 
bij vervanging of terugplaatsing 
door VNOM van een uitzend-
kracht, indien vervanging of te-
rugplaatsing van de uitzend-
kracht door VNOM krachtens op-
dracht of uit hoofde van deze al-
gemene voorwaarden is toege-
staan. De opdrachtgever is ge-
houden de aldus door VNOM ter 
beschikking gestelde uitzend-
kracht te werk te stellen overeen-
komstig de opdracht en het bij 
deze algemene voorwaarden 
bepaalde.  
 

 VNOM kan te allen tijde, mits zulks 
bij opdracht schriftelijk is over-
eengekomen, aan de opdracht-
gever voorstellen de ter beschik-
king gestelde uitzendkracht te 
vervangen door een andere uit-
zendkracht, indien dat naar het 
oordeel van VNOM noodzakelijk is 
wegens het intern bedrijfsbeleid 
en personeelsbeleid, mede tot 
behoud van werkgelegenheid 
voor de uitzendkracht die daarop 
krachtens hun rechtspositie in 
het bijzonder aanspraak kunnen 
maken of tot anticiperende nale-
ving van het anciënniteitbeginsel 
en de overige regelgeving zoals 
omschreven in de (geldende) 
ontslagrichtlijn voor de uitzend-
branche. De opdrachtgever be-
slist op korte termijn of hij aan 
VNOM schriftelijk verzoekt de ter-
beschikkingstelling van de uit-
zendkracht te beëindigen ten-
einde deze te doen vervangen 
door de voorgedragen andere 
uitzendkracht met voortzetting 
van de opdracht als hiervoor be-
doeld. De opdrachtgever zal 
slechts dan bedoeld verzoek niet 
aan VNOM doen, indien daardoor 
opdrachtgever in zijn bedrijfs-
voering zal worden benadeeld.  
 
 VNOM schiet niet toerekenbaar 
tekort jegens opdrachtgever en 
is niet gehouden tot vergoeding 
van enige schade of kosten aan 
opdrachtgever, indien VNOM om 
welke reden dan ook een uit-
zendkracht niet of althans niet op 
de wijze en in de omvang als bij 
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opdracht of nadien overeenge-
komen aan opdrachtgever ter 
beschikking kan stellen. VNOM 
schiet niet toerekenbaar tekort 
jegens opdrachtgever en is niet 
gehouden tot vergoeding van 
enige schade of kosten van op-
drachtgever, indien VNOM krach-
tens opdracht of uit hoofde van 
deze algemene voorwaarden 
een uitzendkracht wel mag ver-
vangen of terugplaatsen (binnen 
een bepaalde termijn), maar niet 
vervangt of terugplaatst om 
welke reden dan ook, daaronder 
begrepen enige reden van intern 
bedrijfsbeleid, interne bedrijfs-
voering, personeelsbeleid of enig 
ander intern bedrijfsbelang van 
VNOM. Voor zover en voor zolang 
een (vervangende) uitzend-
kracht niet aan de opdrachtge-
ver ter beschikking kan worden 
gesteld is opdrachtgever echter 
niet gehouden aan VNOM te vol-
doen het opdrachtgeverstarief 
over het per periode (week, 
maand en dergelijke) krachtens 
opdracht en voorwaarden laat-
stelijk geldende of gebruikelijke 
aantal uren en overuren, tenzij de 
(vervangende) uitzendkracht 
niet ter beschikking kan worden 
gesteld wegens een oorzaak die 
toerekenbaar is aan opdracht-
gever.   
 
 VNOM schiet evenmin toereken-
baar tekort jegens opdrachtge-
ver en is niet gehouden tot ver-
goeding van enige schade of 

kosten aan opdrachtgever in ge-
val van een beëindiging van de 
terbeschikkingstelling of niet- 
vervanging van de ter beschik-
king gestelde uitzendkracht, 
waardoor rechtstreeks of niet 
rechtstreeks de opdracht eindigt. 
  

 
 VNOM is niet aansprakelijk voor 
enige schade of verliezen ten ge-
volge van een onjuiste selectie 
van de uitzendkracht, tenzij de 
opdrachtgever binnen zeven ka-
lenderdagen na de aanvang van 
de terbeschikkingstelling een 
schriftelijke klacht ter zake bij 
VNOM indient en daarbij aan-
toont dat de onjuiste selectie het 
rechtstreekse gevolg is van grove 
schuld aan zijde van VNOM. Elk 
eventueel recht op schadever-
goeding als hiervoor bedoeld 
vervalt indien de opdrachtgever 
niet tijdig een schriftelijke klacht 
heeft ingediend als hiervoor aan-
gegeven, waarbij de bewijslast 
dat de klacht tijdig is ingediend 
rust op de opdrachtgever. VNOM 
zal echter nimmer gehouden zijn 
een hogere schade te vergoeden 
dan een vergoeding gelijk aan 
40% van het opdrachtgeversta-
rief dat betreffende die uitzend-
kracht ingevolge de opdracht 
van toepassing was over de be-
oogde periode van opdracht, 
met een maximum van drie 
maanden.  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 VNOM is niet aansprakelijk voor 
ongevallen (en incidenten) 
waarbij door haar ter beschikking 
gestelde uitzendkrachten zijn be-
trokken, dan wel voor ongevallen 
(en incidenten) die voorge-
noemde uitzendkrachten veroor-
zaken bij de opdrachtgever, dan 
wel bij derden bij de uitvoering 
van de werkzaamheden voor de 
opdrachtgever met uitzondering 
van opzet en/of bewuste roeke-
loosheid van de uitzendkracht 
waar de aansprakelijkheid op de 
uitzendkracht zelf rust. De op-
drachtgever vrijwaart VNOM voor 
alle aanspraken van derden 
waaronder begrepen de uitzend-
kracht zelf, ter zake. Indien VNOM 
kwalificeert als eigenrisicodrager 
voor de Ziektewet, dan is de op-
drachtgever gehouden om aan 
VNOM te vergoeden de ZW-uit-
kering(en) die VNOM aan de uit-
zendkracht dient te voldoen ten 
gevolge van de niet-naleving 
van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 
BW door de opdrachtgever je-
gens de uitzendkracht, inclusief 
de daadwerkelijke re-integratie-
kosten en kosten rechtsbijstand. 
Het voorgaande geldt expliciet 
als aanvulling c.q. afwijking op 
artikel 52b ZW. 
 
 VNOM en de opdrachtgever kun-
nen uitsluitend schriftelijk afspra-
ken maken omtrent een mini-
male inzet van uitzendkrachten 
behorende tot een bepaalde 
doelgroep c.q. allocatiegroep 
(Social return on investment). 

Behoudens andersluidende af-
spraken in de opdracht schiet 
VNOM nimmer toerekenbaar te-
kort in de uitvoering van de op-
dracht indien de afspraken om-
trent Social return on investment 
niet kunnen worden nagekomen. 
VNOM zal de opdrachtgever hier-
omtrent tijdig informeren, 
waarna partijen in overleg zullen 
treden omtrent (vervangende) 
uitzendkrachten en het daarvoor 
geldende opdrachtgeverstarief. 
Voor zover en voor zolang een 
uitzendkracht behorende tot een 
bepaalde doelgroep c.q. alloca-
tiegroep, alsmede een (vervan-
gende) uitzendkracht (redelijker-
wijs) niet aan de opdrachtgever 
ter beschikking kan worden ge-
steld, is de opdrachtgever voor 
die uitzendkracht niet gehouden 
om aan VNOM het opdrachtge-
verstarief te voldoen, tenzij de 
uitzendkracht niet ter beschikking 
kan worden gesteld wegens een 
oorzaak die toerekenbaar is aan 
opdrachtgever. VNOM is niet 
aansprakelijk voor eventuele 
schade, boetes en/of kosten 
(een en ander in de ruimste zin 
van het woord) aan de zijde van 
de opdrachtgever indien de af-
spraken omtrent Social return on 
investment niet kunnen worden 
nagekomen. Ter zake eventuele 
gevolgschade wordt verwezen 
naar artikel 20 lid h). 
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Artikel 17. Tewerkstelling  
 
 De uitzendovereenkomst wordt 
aangegaan tussen de uitzend-
kracht en VNOM. Op deze over-
eenkomst is de CAO voor Uit-
zendkrachten van toepassing 
voor zover deze algemeen bin-
dend is verklaard. Tussen de op-
drachtgever en de uitzendkracht 
bestaat er geen arbeidsovereen-
komst.   
 
 De opdrachtgever zal de uitzend-
kracht te werk stellen conform 
het bij opdracht en algemene 
voorwaarden bepaalde, in het 
bijzonder in de artikelen 15 en 16. 
  

 
 Opdrachtgever kan de uitzend-
kracht slechts in afwijking van 
het bepaalde in lid a) tewerkstel-
len, indien VNOM en de uitzend-
kracht daarmee vooraf schrifte-
lijk hebben ingestemd. Aan die 
instemming kunnen voorwaar-
den aan worden verbonden. 
 
 Tewerkstelling van de uitzend-
kracht in het buitenland is slechts 
mogelijk voor bepaalde tijd en 
indien dit al bij opdracht schrifte-
lijk is overeengekomen en de uit-
zendkracht daarmee schriftelijk 
heeft ingestemd.  
  
 VNOM zal de opdrachtgever pe-

riodiek om bevestiging ver-
zoeken ter zake de omstandig-
heid dat de ter beschikking ge-
stelde uitzendkrachten hun 

werkzaamheden onder leiding 
en toezicht van (werknemers 
van) de opdrachtgever verrich-
ten, alsmede dat de instructie-
bevoegdheid ten aanzien van 
de werkzaamheden bij (werkne-
mers van) de opdrachtgever 
ligt. De opdrachtgever is gehou-
den om VNOM tijdig van een 
schriftelijke reactie te voorzien.  
 

 Indien er volgens opdrachtgever 
sprake is van een dag met on-
werkbaar, waardoor uitzend-
krachten van VNOM geen werk-
zaamheden kunnen verrichten, 
dient opdrachtgever dit dezelfde 
dag voor 9:00 uur te melden bij 
zijn of haar contactpersoon van 
VNOM. Indien opdrachtgever 
hier niet of niet tijdig melding 
van maakt, is opdrachtgever 
gehouden om het volledige ta-
rief te betalen over de uren die 
deze dag stonden ingepland.  

 
Artikel 18. Identificatie en 
persoonsgegevens  

 VNOM is verantwoordelijk voor 
het vaststellen en controleren 
van de identiteit van de uitzend-
krachten en is verplicht, voor 
aanvang van de werkzaamhe-
den, uit hoofde van de opdracht 
de benodigde persoonsgege-
vens (en indien van toepassing 
van de tewerkstellingsvergun-
ning) te verwerken. 
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 De opdrachtgever stelt bij aan-
vang van de terbeschikking-
stelling van een uitzendkracht 
diens identiteit vast aan de hand 
van het originele identiteitsdocu-
ment en de opdrachtgever dient 
te verifiëren dat de uitzendkracht 
 
 
tijdens de werkzaamheden een 
origineel identiteitsbewijs bij zich 
draagt.   
 
 De opdrachtgever behandelt de 
hem in het kader van de terbe-
schikkingstelling ter kennis geko-
men persoonlijke gegevens van 
uitzendkrachten vertrouwelijk en 
verwerkt deze in overeenstem-
ming met de bepalingen van de 
Uitvoeringswet algemene veror-
dening gegevensbescherming 
en overige relevante wetgeving.  
 
 De opdrachtgever is gehouden 
om in elk geval van een datalek, 
waarbij de kans is op verlies of 
onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens, melding te 
doen bij de Autoriteit Persoons-
gegevens. VNOM zal vervolgens 
betrokken uitzendkrachten infor-
meren.   
 
 VNOM is niet aansprakelijk voor 
boetes of claims die de op-
drachtgever wordt opgelegd 
omdat hij zijn verplichtingen als 
in de voorgaande leden bedoeld 
niet is nagekomen. Boetes en na-
heffingen die aan VNOM worden 
opgelegd als gevolg van het niet 

juist vaststellen dan wel contro-
leren van de identiteit van werk-
nemers door de opdrachtgever, 
worden aan de opdrachtgever 
doorberekend. 

 
 
 
Artikel 19. Auto van de zaak, 
bedrijfssluiting  

 Als de opdrachtgever voorne-
mens is de uitzendkracht een 
auto ter beschikking te stellen, 
deelt de opdrachtgever dit on-
verwijld mede aan VNOM. Uitslui-
tend in overleg met VNOM komt 
de opdrachtgever met de uit-
zendkracht overeen dat de auto 
privé mag worden gereden, zo-
dat VNOM hiermee rekening kan 
houden in de loonheffing en 
eventueel te betalen onkosten-
vergoedingen. Als de opdracht-
gever dit nalaat is hij gehouden 
de daaruit voortvloeiende 
schade, kosten en (fiscale) ge-
volgen te vergoeden die VNOM 
lijdt.   
 
 Als er gedurende de terbeschik-
kingstelling een bedrijfssluiting of 
verplichte vrije dag plaatsvindt of 
is vastgesteld, informeert de op-
drachtgever VNOM hieromtrent 
bij het aangaan van de op-
dracht, zodat VNOM hiermee re-
kening kan houden bij het vast-
stellen van de arbeidsvoorwaar-
den. Als de opdrachtgever dit 
nalaat is hij gedurende de be-
drijfssluiting of verplichte vrije 
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dag, aan VNOM verschuldigd het 
aantal uur zoals overeengeko-
men in de opdracht of redelijker-
wijs te verwachten uren welke 
uitzendkracht zou werken, ver-
menigvuldigd met het laatst gel-
dende tarief.  

 
Artikel 20. Goede uitoefening van 
leiding en toezicht  

 De opdrachtgever zal zich ten 
aanzien van de uitzendkracht bij 
de uitoefening van het toezicht of 
de leiding alsmede met betrek-
king tot de uitvoering van het 
werk gedragen op dezelfde zorg-
vuldige wijze als waartoe hij ten 
opzichte van zijn eigen werkne-
mers gehouden is. Indien mocht 
blijken dat de opdrachtgever niet 
handelt conform voorstaande 
kan VNOM overgaan tot het ne-
men van sancties jegens de op-
drachtgever, waaronder mede 
doch niet uitsluitend kan worden 
verstaan het terugtrekken van de 
uitzendkracht, het opschorten 
van de nakoming van de over-
eenkomst en het ontbinden van 
de overeenkomst.  
 
 Het is de opdrachtgever niet toe-
gestaan de uitzendkracht op zijn 
beurt aan een derde “door te le-
nen”; dat wil zeggen aan een 
derde ter beschikking te stellen 
voor het onder toezicht of leiding 
van deze derde verrichten van 
werkzaamheden. Onder doorle-
ning aan derde wordt mede ver-
staan doorlening aan een 

(rechts)persoon waarmee de 
opdrachtgever in een groep 
(concern) is verbonden, zoals 
bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW. 
Dit is niet van toepassing als op-
drachtgever aan de voorwaar-
den heeft voldaan, zoals vermeld 
in artikel 37. 

 
Artikel 21. Garantie veiligheid en 
vrijwaring  

 De opdrachtgever is ervan op de 
hoogte dat hij volgens de Ar-
beidsomstandighedenwet en ar-
tikel 7:658 BW de verplichting 
heeft om te zorgen voor een vei-
lige werkplek van de uitzend-
kracht. De opdrachtgever ver-
strekt de uitzendkracht concrete 
aanwijzingen om te voorkomen 
dat de uitzendkracht in de uitoe-
fening van zijn werkzaamheden 
schade lijdt. Daarnaast verplicht 
VNOM de opdrachtgever per-
soonlijk beschermingsmiddelen 
te verstrekken aan de uitzend-
kracht als er werkzaamheden 
zijn, waarbij schade tot gevolg 
een mogelijkheid is.  
 
 De opdrachtgever is meer in het 
bijzonder verplicht om:  
i. VNOM en ook de uitzendkracht 

voor de aanvang van de uit-
zendarbeid informatie ver-
strekken over de voor de uit-
zendkracht verlangde be-
roepskwalificatie alsmede een 
document bevattende de 
specifieke kenmerken van de 
in te nemen arbeidsplaats. De 
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opdrachtgever geeft de uit-
zendkracht actieve voorlich-
ting met betrekking tot de bin-
nen zijn onderneming gehan-
teerde Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E).   

ii. De uitzendkracht in staat te 
stellen de werkzaamheden 
onder de bij de opdrachtgever 
gebruikelijke omstandigheden 
dan wel de tussen partijen 
overeengekomen omstandig-
heden te verrichten.   

iii. De uitzendkracht te voorzien 
van een adequate werkruimte 
en ervoor te zorgen dat de 
werkzaamheden kunnen wor-
den verricht respectievelijk de 
werkruimte is ingericht over-
eenkomstig de eisen die hier-
aan door de Arbeidsomstan-
dighedenwet en de hieruit 
voortvloeiende en hiermee 
verband houdende wet- en 
regelgeving worden blootge-
steld. 

iv. Blootstelling van de uitzend-
kracht aan gevaarlijke stoffen 
of een gevaarlijke of onveilige 
situatie, alsmede (bijna) on-
gevallen en beroepsziektes 
conform de daarvoor gel-
dende regels te melden bij de 
bevoegde instanties en VNOM 
hiervan onmiddellijk op de 
hoogte stellen. De opdracht-
gever zal hierbij de geldende 
formaliteiten, zoals het opstel-
len van een rapportage, in 
acht nemen. 
 

 Indien de uitzendkracht een be-
drijfsongeval of een beroeps-
ziekte overkomt, zal de opdracht-
gever de bevoegde instanties 
hiervan onverwijld op de hoogte 
stellen en ervoor zorgdragen dat 
daarvan onverwijld een rapport 
wordt opgemaakt, waarin de 
toedracht van het ongeval zoda-
nig wordt vastgelegd, dat daaruit 
met een redelijke mate van ze-
kerheid kan worden opgemaakt 
of en in hoeverre het ongeval het 
gevolg is van het feit dat onvol-
doende maatregelen waren ge-
nomen ter voorkoming van een 
dergelijk bedrijfsongeval of een 
dergelijke beroepsziekte.  
 
 De opdrachtgever zal aan de uit-
zendkracht vergoeden alle 
schade (inclusief kosten met in-
begrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand) die de 
uitzendkracht in de uitoefening 
van zijn arbeid lijdt, tenzij de op-
drachtgever (in rechte) bewijst 
dat hij de hiervoor in lid a), b) en 
c) genoemde verplichtingen c.q. 
zijn zorgverplichting ex artikel 
7:658 BW geheel is nagekomen 
of dat de schade in belangrijke 
mate het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de 
uitzendkracht. Indien het bedrijfs-
ongeval tot de dood leidt, is de 
opdrachtgever gehouden 
schade (inclusief kosten met in-
begrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand) te 
vergoeden onder de hiervoor ge-
noemde voorwaarden conform 
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artikel 6:108 BW aan de in dat ar-
tikel genoemde personen.  
  
 De opdrachtgever zal aan de uit-
zendkracht vergoeden alle 
schade (inclusief kosten met in-
begrip van de daadwerkelijke 
kosten van rechtsbijstand) die de 
uitzendkracht lijdt doordat een 
aan de uitzendkracht toebeho-
rende en door hem in het kader 
van de opgedragen arbeid ge-
bezigde zaak is beschadigd of 
teniet gegaan. De opdrachtgever 
zal VNOM tegen alle aanspraken 
ter zake vrijwaren.   
 

 De opdrachtgever zal zich af-
doende verzekeren tegen aan-
sprakelijkheid op grond van het 
bepaalde in lid a) tot en met e).   
 
 De opdrachtgever is jegens 
VNOM gehouden alle verplichtin-
gen als bedoeld in lid a) tot en 
met e) onverkort na te komen en 
vrijwaart VNOM te allen tijde en 
volledig tegen aanspraken, 
waaronder die van uitzendkrach-
ten, en alle daaraan verbonden 
kosten met inbegrip van de 
daadwerkelijke kosten van 
rechtsbijstand jegens VNOM gel-
dend gemaakt inzake de niet na-
koming van enige hiervoor be-
doelde verplichting, onvermin-
derd eventuele overige (vorde-
rings)rechten van VNOM jegens 
de opdrachtgever.  

 

Artikel 22. Bijzondere uitsluiting 
aansprakelijkheid voor schade en 
vrijwaring 

 VNOM is jegens de opdrachtge-
ver niet aansprakelijk voor 
schade en verliezen die uitzend-
krachten toebrengen aan hen-
zelf,  
de opdrachtgever of aan derden.  
 
 De opdrachtgever vrijwaart 
VNOM voor elke aansprakelijk-
heid (inclusief kosten met inbe-
grip van de daadwerkelijke kos-
ten van rechtsbijstand) van 
VNOM als werkgever van de uit-
zendkracht – rechtstreeks of niet 
rechtstreeks – voortvloeiende uit 
de schade en verliezen die uit-
zendkrachten toebrengen aan 
henzelf de opdrachtgever of aan 
derden. 
 
 De opdrachtgever zal zich af-
doende verzekeren ter dekking 
van deze vrijwaring en ter dek-
king van de daaraan ten grond-
slag liggende aansprakelijkhe-
den.   
 
 VNOM is jegens de opdrachtge-
ver niet aansprakelijk voor ver-
bintenissen die uitzendkrachten 
zijn aangegaan met of die voor 
hen zijn ontstaan jegens op-
drachtgever of derden, al dan 
niet met toestemming  van de 
opdrachtgever of die derden.   
 
 De opdrachtgever vrijwaart 
VNOM van elke aansprakelijkheid 
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(inclusief kosten, met inbegrip 
van de daadwerkelijke kosten 
van rechtsbijstand) van VNOM 
als werkgever van de uitzend-
kracht – rechtstreeks of niet 
rechtstreeks – voortvloeiende uit 
verbintenissen die uitzendkrach-
ten zijn aangegaan met of voor 
hen zijn ontstaan jegens op-
drachtgever of derden, al dan 
niet met toestemming van de 
opdrachtgever of die derden.   
 

 Eventueel resterende aansprake-
lijkheid voor enige schade is in 
ieder geval per gebeurtenis be-
perkt tot het bedrag dat de ver-
zekering van VNOM ten aanzien 
van de schade uitkeert. Indien 
VNOM niet voor de betreffende 
schade verzekerd is of de verze-
kering niet volledig uitkeert, dan 
is de aansprakelijkheid van 
VNOM beperkt tot het door VNOM 
gefactureerde bedrag, of in ge-
val van duurovereenkomsten 
maximaal het factuurbedrag 
voor de overeengekomen peri-
ode met een maximum van 3 
maanden. Is het bedrag dat in 
rekening is gebracht afhankelijk 
van een tijdsfactor, dan is de 
aansprakelijkheid van VNOM be-
perkt tot het bedrag dat door 
VNOM in de maand vooraf-
gaande aan de melding bij 
VNOM van de schade aan de op-
drachtgever in rekening is ge-
bracht. Bij gebreke aan een voor-
afgaande maand, is beslissend 
wat VNOM in de maand waarin 
het schadeveroorzakende feit 

heeft plaatsgevonden aan de 
opdrachtgever volgens afspraak 
in rekening zou brengen dan wel 
heeft gebracht.   
 Schade als bedoeld onder f) 
moet door de opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk na ontdekking 
schriftelijk aan VNOM worden ge-
meld. De opdrachtgever dient 
VNOM uiterlijk binnen één maand 
nadat hij bekend is geworden 
met de schade of bekend had 
kunnen zijn met, hiervoor aan te 
spreken.   
 Voor eventuele gevolgschade is 
VNOM nimmer aansprakelijk.  

 

Artikel 23. Uurbeloning en 
opdrachtgeverstarief  

 Het loon en de vergoedingen van 
de uitzendkracht worden vooraf 
aan de terbeschikkingstelling en 
zo nodig gedurende de terbe-
schikkingstelling bepaald en zijn 
gelijk aan het loon en vergoedin-
gen die worden toegekend aan 
vergelijkbare werknemers, werk-
zaam in gelijkwaardige functies, 
in dienst van de opdrachtgever 
(het zogenaamde ‘loonverhou-
dingsvoorschrift’).  
 
 De uitzendkrachten worden door 
VNOM beloond conform de CAO 
voor Uitzendkrachten, alsmede 
de zogenoemde ‘inlenersbelo-
ning’ en het zogenoemde ‘loon-
verhoudingsvoorschrift’. 
 
 Onder inlenersbeloning/ loonver-
houdingsvoorschrift (hierna te 
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noemen: ‘loonverhoudingsvoor-
schrift’) vallen de volgende com-
ponenten:   
 
1) Uitsluitend het geldende peri-

odeloon in de schaal;  
 

2) De van toepassing zijnde ar-
beidsduurverkorting. Deze kan 
–zulks ter keuze van VNOM- 
worden gecompenseerd in tijd 
en/of geld;   
 

3) Alle toeslagen voor werken in 
onregelmatigheid en/of onder 
(fysiek) belastende omstan-
digheden samenhangend met 
de aard van het werk. Te den-
ken valt aan (niet limitatief): 
overwerk, werken op avond-, 
weekend- en feestdaguren, 
verschoven uren, ploegen-
dienst, lage en/of hoge tem-
peraturen, gevaarlijke stoffen, 
vuil werktoeslagen; 
 

4) Initiële loonstijging (vanaf het-
zelfde tijdstip en met dezelfde 
omvang als bij de opdracht-
gever); 
 

5) Kostenvergoedingen (voor zo-
ver VNOM deze vrij van loon-
heffingen en premies kan uit-
betalen); 
 

6) Periodieken (hoogte en tijdstip 
als bij de opdrachtgever be-
paald); 
 

7) Vergoeding van reisuren en/of 
reistijd verbonden aan het 

werk (tenzij de reisuren of reis-
tijd reeds als gewerkte uren 
worden aangemerkt); 
 

8) Eenmalige uitkeringen; 
 

9) Repeterende, vaste uitkerin-
gen (zoals een eindejaarsuit-
kering of een 13e maand); 
 

10) Thuiswerkvergoedingen. 
 

 Tariefswijzigingen ten gevolge 
van cao-verplichtingen en wijzi-
gingen in of ten gevolge van 
wet- en regelgeving, zoals fiscale 
en sociale wet- en regelgeving, 
worden met ingang van het tijd-
stip van die wijzigingen aan de 
opdrachtgever doorberekend, in-
dien van toepassing met terug-
werkende kracht, en zijn dien-
overeenkomstig door de op-
drachtgever verschuldigd, ook 
als deze zich voordoen tijdens de 
duur van een uitzendovereen-
komst.   
 
 De opdrachtgever informeert 
VNOM tijdig, juist en volledig in-
zake de looncomponenten van 
het loonverhoudingsvoorschrift 
als bedoeld onder lid c), zodat 
VNOM het loon van de uitzend-
kracht kan vaststellen.   
 

 Als het loon en de vergoedingen 
van de uitzendkracht niet kunnen 
worden vastgesteld volgens het 
loonhuishoudingsvoorschrift, 
worden ze vastgesteld in overleg 
tussen VNOM, de uitzendkracht 
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en de opdrachtgever. Leidraad 
hierbij zijn het opleidingsniveau 
en de ervaring van de uitzend-
kracht en daarnaast de verant-
woordelijkheden en benodigde 
capaciteiten die invulling van de 
functie met zich meebrengen.   
 
 VNOM is gerechtigd om het loon-
verhoudingsvoorschrift, alsmede 
het hiermee verband houdende 
opdrachtgeverstarief (met te-
rugwerkende kracht te corrigeren 
en aan de opdrachtgever in re-
kening te brengen,  
 
 
 
indien blijkt dat (een van) de 
componenten als hiervoor be-
doeld, onjuist is vastgesteld.   
 
 Indien op enig moment wordt 
vastgesteld, dat de in werkelijk-
heid door de uitzendkracht uit-
geoefende (aangepaste) functie 
zou moeten leiden tot een ho-
gere uurbeloning, zal VNOM de 
uurbeloning van de uitzend-
kracht en het opdrachtgeversta-
rief dien overeenkomstig corrige-
ren en zal de opdrachtgever dit 
gecorrigeerde tarief vanaf het 
moment van aanpassing van de 
functie aan VNOM verschuldigd 
zijn.   
 

 Wanneer gedurende een op-
dracht de functie van de uit-
zendkracht wijzigt in de zin dat 
deze functie overeenkomt met 

werkzaamheden welke lager ge-
classificeerd zijn, dan zullen de 
uurbeloning en het opdrachtge-
verstarief ongewijzigd blijven.   
 

 Wanneer de uitzendkracht con-
form de CAO voor Uitzendkrach-
ten, dan wel CAO van opdracht-
gever een periodiek dient te ont-
vangen, zal VNOM de uurbelo-
ning van de uitzendkracht, zon-
der voorafgaande goedkeuring 
van de opdrachtgever, kunnen 
verhogen met het bedrag vol-
gens de van toepassing zijnde 
CAO. Het hiervoor bepaalde laat 
onverlet dat VNOM en de uit-
zendkracht met wijziging van de 
functie schriftelijk moeten heb-
ben ingestemd. Opdrachtgever 
zal daartoe tijdig een voorstel tot 
wijziging van de functie aan uit-
zendonderneming en uitzend-
kracht voorleggen en schriftelijke 
instemming inwinnen, alvorens 
daaraan uitvoering te geven.   
 

 Indien de terbeschikkingstelling 
van een uitzendkracht eindigt, 
maar de uitzendkracht wordt 
vervangen door een andere uit-
zendkracht met voortzetting van 
de opdracht ten aanzien van die 
andere uitzendkracht zal de uur-
beloning ten aanzien van die an-
dere uitzendkracht opnieuw wor-
den vastgesteld op de basis als 
vermeld in dit artikel en zal het 
opdrachtgeverstarief daaraan 
worden aangepast. 
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Artikel 24. Verhoging van het 
opdrachtgeverstarief als gevolg van 
loon-, lasten- en/of algemene 
kostenverhogingen 

 VNOM is gerechtigd het op-
drachtgeverstarief te verhogen 
met het volledige bedrag of het 
evenredige bedrag voortvloei-
ende uit een of meer van onder-
staande kostenverhogingen ten 
aanzien van de opgedragen uit-
zendarbeid:  
 
• verhoging van de uurbeloning 

van de uitzendkracht ten ge-
volge van wijziging van de 
CAO voor Uitzendkrachten of 
van de daarbij geregelde lo-
nen, of ten gevolge van een 
overheidsmaatregel of verbin-
dend voorschrift, of ten ge-
volge van (de toepassing van) 
enige bepaling vervat in de 
opdracht en de bijbehorende 
voorwaarden;   
 

• verhoging van de kosten ver-
bonden aan de uitzendarbeid 
ten gevolge van wijziging van 
de CAO voor Uitzendkrachten 
of ten gevolge van een over-
heidsmaatregel of verbindend 
voorschrift betreffende de ar-
beidsvoorwaarden van de uit-
zendkracht in de algemene 
zin;   
 

• verhoging van de kosten ver-
bonden aan de uitzendarbeid 
ten gevolge van wijziging van 

het werkgeversaandeel be-
treffende premies sociale ver-
zekeringswetten of van ove-
rige door VNOM te bepalen 
premies en pensioenpremies 
(daaronder steeds begrepen 
verhoging van die premies op 
grond van verhoging van de 
gedekte risico’s); 
 

• verhoging van de kosten ver-
bonden aan de uitzendarbeid 
ten gevolge van wijziging in de 
sociale lasten en/of fiscale 
wetgeving of ten gevolge van 
de invoering van nieuwe las-
ten of premies op grond van 
de wet, de CAO voor Uitzend-
krachten of enig verbindend 
voorschrift;   
 

• verhoging van de kosten in de 
ruimste zin van het woord ver-
bonden aan de  
uitzendarbeid voor de uitzend-
kracht of voor VNOM wegens 
tewerkstelling in het buiten-
land.  
  

 Indien door enige oorzaak toere-
kenbaar aan opdrachtgever de 
uurbeloning en/of het opdracht-
geverstarief te laag is/zijn vast-
gesteld, is VNOM gerechtigd ook 
achteraf met terugwerkende 
kracht uurbeloning en opdracht-
geverstarief op het juiste niveau 
te brengen en aan de opdracht-
gever in rekening te brengen 
hetgeen de opdrachtgever dien-
tengevolge te weinig heeft be-
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taald en is opdrachtgever ge-
houden het uit dien hoofde ver-
schuldigde omgaand te voldoen. 
Dit laat onverlet elk recht van 
VNOM eventueel andere (aan-
vullende) vorderingen tegen de 
opdrachtgever in te stellen.  

 
Artikel 25. Bijzondere minimale 
betalingsverplichting  

 Indien de uitzendkracht zich 
meldt op de afgesproken tijd en 
plaats voor het verrichten van de 
uitzendarbeid, maar door de op-
drachtgever niet in staat wordt 
gesteld de uitzendarbeid aan te 
vangen, is de opdrachtgever 
tenminste gehouden aan VNOM 
te betalen het opdrachtgevers-
tarief berekend over drie ge-
werkte uren, onverminderd de 
overige verplichtingen van op-
drachtgever jegens VNOM.   
 
 Indien ingevolge de opdracht de 
omvang van de uitzendarbeid 
minder dan 15 uren per week be-
loopt en de tijdstippen waarop 
de uitzendarbeid moet worden 
verricht niet zijn vastgelegd, dan 
wel indien de omvang van de 
uitzendarbeid niet of niet eendui-
dig is vastgelegd, is de op-
drachtgever tenminste gehou-
den aan VNOM per oproep te be-
talen het opdrachtgeverstarief 
berekend over drie gewerkte 
uren, onverminderd de overige 
verplichtingen van de opdracht-
gever jegens VNOM.  

 

Artikel 26. Nota’s op basis van 
tijdverantwoordingsformulier  

 De nota’s van VNOM worden uit-
geschreven aan de hand van de 
door de opdrachtgever voor ak-
koord getekende tijdverant-
woordingsformulieren, ook wel 
export kloksystemen genoemd 
en/of via eigen software van de 
opdrachtgever en/of invoer por-
talen van VNOM, welke de op-
drachtgever binden. VNOM be-
houdt zich het recht voor om de 
tijdverantwoordingsformulieren 
digitaal aan te bieden.  
 

 De opdrachtgever is gehouden 
erop toe te zien of te doen toe-
zien, dat op de tijdverantwoor-
dingsformulieren het juiste aan-
tal gewerkte uren en overuren 
alsmede - desgevraagd - de 
overeengekomen tarief- of func-
tiegroep duidelijk zijn ingevuld, 
dat de kolommen die niet van 
toepassing zijn worden doorge-
haald en dat de werkelijk ge-
maakte onkosten, indien al ge-
maakt, naar waarheid zijn inge-
vuld. In dit kader ziet de op-
drachtgever tijdens het verrich-
ten van de arbeid erop toe dat 
het aantal gewerkte uren en 
overuren niet overschrijdt het-
geen ter zake bij opdracht of na-
dien is overgekomen respectie-
velijk aangepast. De opdracht-
gever ondertekent na controle 
het tijdverantwoordingsformulier 
voor akkoord. Wanneer op-
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drachtgever de tjidverantwoor-
dingsformulieren, welke schrifte-
lijk dan wel digitaal zijn aange-
boden, niet binnen 7 dagen na 
aanlevering hiervan accordeert, 
dan zal VNOM het tijdverant-
woordingsformulier zoals deze bij 
haar is aangeleverd door de uit-
zendkracht als waarheid be-
schouwen. De facturatie naar 
opdrachtgever zal plaatsvinden 
op basis van de uren zoals deze 
zijn vermeld op dit tijdverant-
woordingsformulier.  Als de uit-
zendkracht de gegevens op het 
tijdverantwoordingsformulier be-
twist, kan VNOM het aantal ge-
werkte uren en overige kosten 
factureren volgens opgave van 
de uitzendkracht, tenzij de op-
drachtgever aantoont dat het 
tijdverantwoordingsformulier 
correct is.  
 
 Bij verschil tussen het bij VNOM 
ingeleverde tijdverantwoordings-
formulier en het door de op-
drachtgever daarvan behouden 
afschrift, geldt het bij VNOM inge-
leverde tijdverantwoordingsfor-
mulier voor de afrekening opge-
nomen in de nota als volledig 
bewijs.   
 
 Indien de uitzendkracht de tijd-
verantwoording van de op-
drachtgever betwist en de op-
drachtgever niet is nagekomen 
zijn verplichtingen in lid b), is 
VNOM jegens de opdrachtgever 
gerechtigd: hetzij: de gewerkte 
tijd(en) te stellen op de duur van 

de gehele arbeidstijd van de 
werkweek, die voor werknemers 
in dienst van de opdrachtgever 
geldt, indien partijen niet schrif-
telijk en uitdrukkelijk bij opdracht 
daarvan zijn afgeweken, met 
vermelding van de krachtens op-
dracht geldende arbeidstijd. In 
dat laatste geval is VNOM ge-
rechtigd de gewerkte (tijd) en te 
stellen op de duur van de gehele 
arbeidstijd overeengekomen bij 
opdracht genomen over de be-
treffende periode, hetzij: door een 
functionaris van VNOM – zoveel 
mogelijk gehoord de uitzend-
kracht(en) en de betreffende 
functionaris(sen) in het bedrijf 
van de opdrachtgever de ge-
werkte tijden bindend tussen 
partijen te doen vaststellen.   
 
 Nota’s worden mede of tevens 
uitgeschreven betreffende beta-
lingsverplichtingen van de op-
drachtgever, die voortvloeien uit 
het bij de opdracht en/of de al-
gemene voorwaarden bepaalde, 
maar niet zijn gerelateerd aan 
een tijdverantwoordingsformu-
lier.  
 

 VNOM is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade, boetes en/of 
kosten (een en ander in de ruim-
ste zin van het woord) aan de 
zijde van de opdrachtgever, dan 
wel die de opdrachtgever wor-
den opgelegd in verband met 
het niet tijdig, volledig en/of juist 
nakomen van zijn verplichtingen 
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als genoemd in onderhavig arti-
kel. De opdrachtgever is verplicht 
om alle verplichtingen in onder-
havig artikel na te komen en vrij-
waart VNOM volledig van schade, 
boetes en/of kosten (een en an-
der in de ruimste zin van het 
woord, waaronder de daadwer-
kelijke kosten rechtsbijstand), 
waaronder doch niet uitsluitend 
boetes van de Nederlandse Ar-
beidsinspectie en/ of nahef-
fingen door de Belastingdienst 
dienen te worden begrepen. De 
opdrachtgever dient met name 
bijzondere zorgvuldigheid te be-
trachten bij het naar waarheid 
invullen en controleren van de 
tijdverantwoordingsformulieren, 
een en ander conform het aantal 
daadwerkelijk  
 
 
door de uitzendkracht gewerkte 
uren. Het voorgaande laat de 
eventuele, resterende vorde-
ringsrechten van VNOM onverlet.  

 
Artikel 27. Betaling en gevolgen 
wanbetaling  

 De opdrachtgever is te allen tijde 
gehouden elke door VNOM inge-
diende nota voor uitgezonden 
uitzendkrachten te voldoen bin-
nen 14 kalenderdagen na fac-
tuurdatum van de nota tenzij an-
ders is overeengekomen. 
 
 Als de opdrachtgever een fac-
tuur betwist, zal dit binnen 7 da-

gen na factuurdatum van de be-
treffende factuur schriftelijk aan 
VNOM kenbaar worden gemaakt, 
op straffe van verval van het 
recht op betwisting. Een betwis-
ting van de factuur schort de be-
talingsverplichting van de op-
drachtgever niet op. 
 
 Rechtstreekse betaling, dan wel 
verstrekking van voorschotten 
door de opdrachtgever aan de 
uitzendkracht zijn niet toege-
staan, ongeacht de reden 
waarom of de wijze waarop zulks 
geschiedt. Dergelijke betalingen 
en verstrekkingen regardeert 
VNOM niet en leveren geen grond 
op voor enige schuldaflossing of 
verrekening. 
 
 Indien een nota van VNOM niet 
binnen 14 kalenderdagen na fac-
tuurdatum is betaald, is de op-
drachtgever vanaf dan zonder 
ingebrekestelling van rechts-
wege in verzuim en een rente 
verschuldigd over het open-
staande bedrag van 2% per ka-
lendermaand, een gedeelte van 
een maand voor een volle gere-
kend.  
 
 De in het bezit van VNOM zijnde 
doordruk of kopie van de door 
VNOM verzonden nota geldt als 
volledig bewijs van de verschul-
digdheid der rente en de dag 
waarop de renteberekening be-
gint.  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 Reclames omtrent enige nota 
moeten binnen 7 kalenderdagen 
na de dag van factuurdatum van 
de nota schriftelijk bij VNOM zijn 
ingediend. De bewijslast betref-
fende tijdige indiening van de re-
clame rust op de opdrachtgever. 
Na deze termijn worden klachten 
niet meer in behandeling geno-
men en heeft de opdrachtgever 
zijn recht op reclame verwerkt. 
Een reclame doet niet af aan de 
betalingsverplichting.  
 
 Alle kosten van inning, waaron-
der begrepen de volledige kos-
ten van rechtsbijstand, zowel in 
als buiten rechten -door wie ook 
verleend- komen geheel voor re-
kening van de opdrachtgever. De 
vergoeding ter zake van buiten-
gerechtelijke kosten worden ge-
fixeerd op 15% van de verschul-
digde hoofdsom inclusief rente 
met een minimum van €250,- 
per vordering. Deze vergoeding 
zal steeds, zodra rechtsbijstand 
door VNOM is ingeroepen res-
pectievelijk de vordering door 
VNOM ter incasso uit handen is 
gegeven, zonder enig nader be-
wijs in rekening worden gebracht 
en door de opdrachtgever ver-
schuldigd zijn.   
 
 Uitsluitend indien de uitzendon-
derneming beschikt over een G-
rekening kan de inlener de uit-
zendonderneming verzoeken om 
in overleg te treden over de mo-
gelijkheid dat de inlener een per-
centage van het gefactureerde 

bedrag op de betreffende reke-
ning stort, alsmede over de 
hoogte van het percentage. Al-
leen bij bereikte overeenstem-
ming kan van voornoemde mo-
gelijkheid gebruik worden ge-
maakt. 

 
Artikel 28. Voorkoming van 
ontoelaatbare discriminatie  

 Bij de werving, selectie en het ter 
beschikking stellen van uitzend-
krachten aan opdrachtgevers 
neemt VNOM in acht de wette-
lijke bepalingen, de CAO voor Uit-
zendkrachten, de opdracht en de 
toepasselijke (algemene) voor-
waarden en laat zich bij het ma-
ken van onderscheid uitsluitend 
leiden door redelijke functionele 
eisen.   
 
 Ter voorkoming van het maken 
van ongeoorloofd onderscheid, 
in het bijzonder naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke ge-
zindheid, geslacht, ras of welke 
grond dan ook, zullen niet func-
tierelevante eisen bij het ver-
strekken van de inlichtingen be-
treffende de op te dragen arbeid 
niet door de opdrachtgever kun-
nen worden gesteld en evenmin 
door VNOM worden meegewo-
gen. 
 
 Het volledige discriminatiebeleid 
van VNOM is te vinden op de 
website van House of Covebo 
(Discriminatiebeleid House of 
Covebo). 
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Artikel 29. Algemene 
schadevergoeding  

 Indien opdrachtgever één of 
meer van zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit de opdracht of 
uit deze algemene voorwaarden 
niet nakomt jegens VNOM of de 
uitzendkracht is de opdrachtge-
ver jegens VNOM gehouden aan 
VNOM te vergoeden alle schade 
(inclusief kosten met inbegrip 
van de daadwerkelijke kosten 
van rechtsbijstand), die daaruit 
voor VNOM rechtstreeks of niet 
rechtstreeks voortvloeit, zonder 
dat ingebrekestelling nodig is. 
Deze bepaling laat onverlet het 
recht van VNOM eventuele an-
dere vorderingen tegen de op-
drachtgever in te stellen, waar-
onder de vordering tot nakoming, 
en om andere rechtsmaatrege-
len te nemen, zoals het inroepen 
van ontbinding. 
 
 Het hiervoor in lid a) van dit arti-
kel bepaalde is van algemene 
gelding zowel ten aanzien van 
voorwaarden waarbij de scha-
devergoedingsplicht van op-
drachtgever reeds afzonderlijk is 
geregeld, als bij voorwaarden 
waarbij dit niet het geval is. On-
derhavige bepaling doet nimmer 
af van de verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 10.  

 
 
 

 
Artikel 30. Geheimhouding 

 De uitzendonderneming en de 
inlener zullen geen vertrouwelijke 
informatie van of over de andere 
partij, diens activiteiten en rela-
ties, die hun ter kennis is geko-
men ingevolge een aanbieding 
of inleenovereenkomst, verstrek-
ken aan derden. Dit tenzij – en 
alsdan voor zover – verstrekking 
van die informatie nodig is om 
de inleenovereenkomst naar be-
horen te kunnen uitvoeren of op 
hen een wettelijke plicht tot be-
kendmaking rust.  
 
 Op verzoek van de inlener zal de 
uitzendonderneming de uitzend-
kracht verplichten tot geheim-
houding omtrent al hetgeen hem 
bij het verrichten van de werk-
zaamheden bekend of gewaar 
wordt, tenzij op de uitzendkracht 
een wettelijke plicht tot bekend-
making rust.  
 
 Het staat de inlener vrij om de 
uitzendkracht rechtstreeks te 
verplichten tot geheimhouding. 
De inlener informeert de uitzend-
onderneming over zijn voorne-
men daartoe en verstrekt een af-
schrift van hetgeen daaromtrent 
is vastgelegd aan de uitzendon-
derneming.  
 
 De uitzendonderneming is niet 
aansprakelijk voor een boete, 
dwangsom of eventuele schade 
van de inlener als gevolg van 
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schending van de geheimhou-
dingsplicht door de uitzend-
kracht 

 
Artikel 31. Slotbepalingen  

 Indien één of meer bepalingen 
van de opdracht of deze alge-
mene voorwaarden niet rechts-
geldig blijken te zijn of rechtens 
niet blijken te kunnen worden 
toegepast, zullen de opdracht en 
de algemene voorwaarden voor 
het overige van kracht blijven.   
 
 De bepalingen, die niet rechts-
geldig zijn of rechtens niet kun-
nen worden toegepast, zullen 
worden vervangen door bepa-
lingen die zoveel mogelijk aan-
sluiten bij de strekking van de te 
vervangen bepalingen, zodanig 
dat die vervangende bepalingen 
wel rechtsgeldig zijn.  
 
 De toepasselijkheid van alge-
mene voorwaarden van welke 
aard ook van de zijde van de op-
drachtgever wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen, ook als de 
opdrachtgever zijn algemene 
voorwaarden uitdrukkelijk van 
toepassing verklaart op de inle-
nersovereenkomst.   
 
 Op de opdrachten tussen VNOM 
en de opdrachtgever is uitslui-
tend Nederlands recht van toe-
passing.   
 
 Alle geschillen die voortvloeien 
uit of samenhangen met een 

rechtsverhouding tussen partijen 
waarop deze algemene voor-
waarden van toepassing zijn, zul-
len in eerste aanleg bij uitsluiting 
worden beslecht door de be-
voegde rechter van het arrondis-
sement, waarin de hoofdvesti-
ging van VNOM is gevestigd.   

 

II HET PLAATSEN VAN 
OPDRACHTNEMERS (ZZP’ERS) 

De Algemene bepalingen in onderha-
vig hoofdstuk zijn specifiek en uitslui-
tend van toepassing op het door 
VNOM plaatsen van opdrachtnemers 
(zzp’ers) bij opdrachtgevers. Bij even-
tuele strijdigheid tussen de Algemene 
en uitzendbepalingen (I) en deze be-
palingen gaan deze bepalingen voor 
op de Algemene en uitzendbepa-
lingen. 

 
Artikel 32. Aanvang werkzaamheden 
opdrachtnemer 
 
a) De opdracht / plaatsing van de 

opdrachtnemer komt tot stand 
door (schriftelijke) aanvaarding 
van opdrachtgever van de op-
drachtbevestiging of doordat 
VNOM feitelijk een opdrachtnemer 
plaatst bij de opdrachtgever. 
 

b) Op verzoek van de opdrachtgever 
zal VNOM een uittreksel uit het 
handelsregister van de Kamer van 
Koophandel, alsmede het btw-
nummer van de opdrachtnemer 
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verstrekken. Opdrachtgever dient 
zelf de identiteit van de opdracht-
nemer te controleren vooraf-
gaande aan de werkzaamheden 
en daarbij de relevante regels van 
de AVG in acht te nemen. 
 

c) De opdracht / plaatsing van een 
opdrachtnemer voor bepaalde tijd 
kan niet tussentijds worden opge-
zegd door opdrachtgever, behou-
dens een en ander is overeenge-
komen in de opdrachtbevestiging 
of met schriftelijke instemming van 
VNOM. Een opdracht / plaatsing 
van een opdrachtnemer wordt ge-
acht voor bepaalde tijd te zijn aan-
gegaan, indien in de opdrachtbe-
vestiging een Verwachte eindda-
tum is ingevuld. 
 

d) De opdracht / plaatsing van een 
opdrachtnemer voor onbepaalde 
tijd of bepaalde tijd indien tussen-
tijdse opzegging mogelijk is, kan de 
opdrachtgever worden opgezegd 
met inachtneming van de opzeg-
termijn die staat opgenomen in de 
opdrachtbevestiging. Indien er 
geen opzegtermijn is overeenge-
komen, dan geldt er een opzegter-
mijn van één maand. VNOM con-
formeert zich ook aan de afge-
sproken opzegtermijn, tenzij de op-
drachtnemer, om welke reden dan 
ook, de werkzaamheden niet meer 
(volledig) zal verrichten. 
 

e) De opdrachtgever is gehouden om 
gedurende de opdracht / plaat-
sing van de opdrachtnemer (inclu-
sief de duur van de opzegtermijn) 
minimaal het tarief over de over-
eengekomen arbeidsomvang aan 
VNOM te voldoen, behoudens in-
dien de opdrachtnemer feitelijk 
geen werkzaamheden verricht voor 
opdrachtgever én door VNOM bij 
een andere opdrachtgever kan 
worden herplaatst. 

 
 
Artikel 33. Werkzaamheden op-
drachtnemer 
 
a) VNOM kan een opdrachtnemer 

plaatsen bij de opdrachtgever, 
welke opdrachtnemer in staat 
moet worden geacht om de werk-
zaamheden verband houdende 
met de opdracht zelfstandig en 
naar eigen inzicht te verrichten. 
VNOM zal bij iedere terbeschikking-
stelling / plaatsing aangeven of de 
arbeidskracht als uitzendkracht of 
opdrachtnemer uitvoering aan de 
werkzaamheden zal geven. 
 

b) VNOM zal met de opdrachtnemer 
een overeenkomst van opdracht 
afsluiten, welke voldoet c.q. in over-
eenstemming is met de door de 
Belastingdienst goedgekeurde 
modelovereenkomst van tussen-
komst (nr. 903-2021-64264-1-0) 
Opdrachtgever dient in overeen-
stemming met het bepaalde in 
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voornoemde modelovereenkomst 
te handelen. 
 

c) De opdrachtnemer zal bij de uit-
voering van de werkzaamheden de 
zorg van een goed opdrachtnemer 
in acht nemen en garandeert dat 
de te verrichten werkzaamheden 
op vakbekwame wijze zullen wor-
den uitgevoerd, alsmede dat de 
resultaten zullen voldoen aan de 
overeengekomen specificaties. In-
dien de werkzaamheden niet naar 
tevredenheid van opdrachtgever 
worden uitgevoerd, dan is VNOM 
daar niet voor verantwoordelijk. De 
opdrachtgever dient daartoe 
rechtstreeks de opdrachtnemer 
aan te spreken. De opdrachtnemer 
heeft een eigen verantwoordelijk-
heid en is derhalve volledig verant-
woordelijk en zo nodig aansprake-
lijk jegens opdrachtgever voor de 
wijze waarop de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
 

d) De opdrachtnemer zal uitvoering 
geven aan de werkzaamheden 
middels inschakeling van eigen 
bedrijfsmiddelen/gereedschappen 
en/of materialen (hierna te noe-
men: ‘hulpmiddelen’). Ingeval 
hulpmiddelen van opdrachtgever 
noodzakelijk zijn bij de uitvoering 
van de werkzaamheden, dan wor-
den de kosten daarvan geacht 
reeds te zijn verwerkt in het tarief. 
 

e) De opdracht is aangegaan met het 
oog op de persoon van de op-
drachtnemer, uit hoofde waarvan 
de arbeidskracht in beginsel is ge-
houden om de werkzaamheden 
zelf te verrichten. De opdrachtne-
mer kan bij langdurige afwezigheid 
een kundig vervanger voorstellen, 
waarna opdrachtgever hiermee 
dient in te stemmen, behoudens 
Opdrachtgever gegronde redenen 
heeft om de vervanger te weige-
ren. 
 

f) De opdrachtnemer is binnen het 
kader van de te verrichten werk-
zaamheden vrij in de wijze waarop 
deze worden verricht. Er bestaat 
nadrukkelijk geen arbeidsrechte-
lijke gezagsverhouding tussen de 
opdrachtnemer enerzijds en VNOM 
en/of opdrachtgever anderzijds. De 
arbeidskracht is evenwel gehou-
den om gevolg te geven aan tijdig 
verleende en verantwoorde aan-
wijzingen van opdrachtgever om-
trent het resultaat van de overeen-
komst. Voor zover dat voor de uit-
voering van de werkzaamheden 
nodig is, vindt afstemming met op-
drachtgever plaats ingeval van sa-
menwerking met derden, zodat 
deze optimaal zal verlopen. Indien 
noodzakelijk voor de werkzaamhe-
den richt de opdrachtnemer zich 
naar de arbeidstijden bij opdracht-
gever. 
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g) De opdrachtnemer staat nadruk-
kelijk niet in een arbeidsrechtelijke 
gezagsverhouding tot VNOM en is 
ermee bekend dat er evenmin een 
arbeidsrechtelijke gezagsverhou-
ding bestaat met opdrachtgever. 
De opdrachtnemer en opdracht-
gever zijn uit dien hoofde gehou-
den om vorm te geven aan de fei-
telijke werksituatie (waarbinnen 
VNOM geen enkele rol toekomt), 
met inachtneming van onder-
staande uitgangspunten:  

 
I. Opdrachtgever is niet gerech-

tigd om leiding te geven aan 
en/of toezicht te houden op 
het werk van de opdrachtne-
mer. 

II. Opdrachtgever is niet gerech-
tigd om functioneringsge-
sprekken met de opdrachtne-
mer te voeren. Eventueel over-
leg dient uitsluitend te zijn ge-
richt op het resultaat van de 
werkzaamheden. 

III. Opdrachtgever neemt geen 
klachten van derden over de 
werkzaamheden van de op-
drachtnemer in behandeling 
en dient deze derden door te 
verwijzen naar de opdrachtne-
mer. 

IV. Opdrachtgever zal geen oplei-
dingen/trainingen ten behoeve 
van de opdrachtnemer verzor-
gen. 

V. Opdrachtgever mag de op-
drachtnemer niet belemmeren 

om voor verschillende op-
drachtgevers tegelijk te wer-
ken. 

 
h) Opdrachtgever is verplicht om aan 

VNOM direct mededeling te doen 
van feiten en/of omstandigheden 
die zouden kunnen leiden tot het 
oordeel van de Belastingdienst dat 
geen sprake meer is van zelfstan-
digheid, waaronder doch niet uit-
sluitend een omstandigheid die in 
strijd is met het bepaalde in artikel 
33 sub g van deze algemene voor-
waarden.  
 

i) VNOM is niet betrokken bij de feite-
lijke werkzaamheden die de op-
drachtnemer ten behoeve van de 
opdrachtgever verricht. Opdracht-
gever vrijwaart VNOM in dat kader 
voor iedere mogelijke aanspraak 
en/of schade verband houdend 
met kosten, wettelijke rente, belas-
tingrente, alsmede boetes en ver-
hogingen, die een gevolg zijn van 
een naheffing loonheffingen van 
de Belastingdienst op grond van 
een privaatrechtelijke of fictieve 
dienstbetrekking ten aanzien van 
de inzet van de opdrachtnemer. 
 

j) Opdrachtgever aanvaardt de mo-
gelijkheid dat de opdrachtnemer 
de opdrachtgever rechtstreeks 
aanspreekt inzake de verplichtin-
gen van de opdrachtgever en de 
schade van de opdrachtnemer 
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verband houdende met de nako-
ming van artikel 21 en 22 van deze 
Algemene voorwaarden,  
 
ook indien er geen contractuele re-
latie tussen opdrachtnemer en op-
drachtgever bestaat.  
 

k) VNOM heeft slechts een inspan-
ningsverplichting om opdrachtge-
ver voor de looptijd van de op-
dracht / plaatsing te voorzien van 
een opdrachtnemer. VNOM gaat 
geen resultaatsverplichting met 
opdrachtgever aan, omdat zij de 
inzet van een opdrachtnemer nim-
mer kan garanderen. VNOM zal 
zich evenwel inspannen om in de 
behoefte van opdrachtgever te 
voorzien, doch is nimmer aanspra-
kelijk voor schade aan de zijde van 
opdrachtgever indien zij (tijdelijk) 
geen arbeidskrachten aan op-
drachtgever kan leveren. 

 
Artikel 34. Facturatie 
 
a) VNOM zal de facturen aan op-

drachtgever uitschrijven op basis 
van door opdrachtgever en de op-
drachtnemer geaccordeerde (di-
gitale) tijdverantwoordingsformu-
lieren. Daartoe wordt het tarief als 
benoemd in de opdracht gehan-
teerd. 
 

b) VNOM kan besluiten om opdracht-
gever te factureren op basis van 

de bij haar bekende feiten en om-
standigheden. VNOM gaat hiertoe 
niet over zolang er geen redelijk 
overleg daaromtrent met op-
drachtgever heeft plaatsgevon-
den. 
 

c) Als de opdrachtnemer de gege-
vens op het tijdverantwoordings-
formulier betwist, kan VNOM het 
aantal gewerkte uren en de ove-
rige kosten factureren volgens de 
opgave van de opdrachtnemer, 
tenzij opdrachtgever aantoont dat 
het tijdverantwoordingsformulier 
correct is. 
 

d) Bij verschil tussen een bij VNOM in-
geleverd tijdverantwoordingsfor-
mulier en het door opdrachtgever 
behouden afschrift daarvan, geldt 
het bij VNOM ingeleverde exem-
plaar als juist, tenzij opdrachtgever 
het tegendeel aantoont. 
 

e) VNOM is gerechtigd om het tarief 
periodiek aan te passen. Indien de 
opdrachtgever het hernieuwde ta-
rief niet wenst te accepteren, dan 
is VNOM gerechtigd om de op-
dracht met een opzegtermijn van 
één week te beëindigen. 
 

Artikel 35. Overname opdrachtne-
mer 
 
a. Indien opdrachtgever een arbeids-

overeenkomst, dan wel een ander-
soortige arbeidsverhouding aan 
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wenst te gaan c.q. aangaat met 
een opdrachtnemer die aan hem 
ter beschikking wordt gesteld, dan 
wel door VNOM aan opdrachtgever 
is voorgesteld binnen 12 maanden 
na het eindigen van de opdracht 
c.q. (in het geval er (nog) geen fei-
telijke werkzaamheden waren ver-
richt) de introductie van de zzp’er, 
dan is één en ander uitsluitend 
toegestaan met schriftelijke in-
stemming van VNOM.  
 

b. Indien opdrachtgever in strijd han-
delt met lid a van dit artikel dan is 
opdrachtgever een boete van € 
10.000 aan VNOM verschuldigd, te 
verhogen met een boete van € 
1.000 voor iedere dag dat de over-
treding voortduurt. 
 

c. Onder andersoortige arbeidsver-
houding als bedoeld in dit artikel 
wordt onder meer verstaan: 

 
i. het aanstellen als ambtenaar; 
ii. de overeenkomst van op-

dracht; 
iii. aanneming van werk; 
iv. het ter beschikking laten stel-

len c.q. plaatsen van arbeids-
kracht aan opdrachtgever 
door een derde (bijvoorbeeld 
een andere onderneming) 
voor hetzelfde of ander werk; 

v. aangaan van enige arbeids-
verhouding door de arbeids-
kracht met een derde voor 
hetzelfde of ander werk, 

waarbij opdrachtgever en die 
derde in een groep zijn ver-
bonden dan wel de één een 
dochtervennootschap is van 
de ander, dan wel indien op-
drachtgever de arbeidskracht 
heeft doorgeleend en de ar-
beidskracht uiteindelijk een 
arbeidsverhouding aangaat 
met de derde waar hij uitein-
delijk aan ter beschikking is 
gesteld. 

 
Artikel 36. Tot slot 
 
a) De inhoud en strekking van de arti-

kelen 1 t/m 6 (m.u.v. artikel 6 sub g 
en h), 8, 14, 16 sub g, 21, 22 en 26 t/m 
31 zijn van overeenkomstige toe-
passing op de dienstverlening van 
VNOM verband houdende met het 
plaatsen van een opdrachtnemer, 
indien en voor zover vereist afge-
stemd op de kwalificatie van de 
arbeidsverhouding van de op-
drachtnemer. 
 

b) Indien de opdrachtnemer juridisch 
kwalificeert als een werknemer / 
uitzendkracht, dan is het bepaalde 
in Hoofdstuk I (Algemene en uit-
zendbepalingen) integraal en 
eventueel met terugwerkende 
kracht op de opdracht van toepas-
sing, met dien verstande dat artikel 
33 sub i onverminderd van toepas-
sing blijft. 

 
III IN- EN DOORLENEN 
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Deze bepalingen zijn specifiek en 
uitsluitend van toepassing op het in- 
en doorlenen waar VNOM de functie 
van uitlener of van doorlener vervult. 
Bij eventuele strijdigheid tussen de 
Algemene en uitzendbepalingen (I) 
en deze bepalingen gaan deze 
bepalingen voor op de Algemene en 
uitzendbepalingen. 
 
Artikel 37 VNOM in de rol van 
‘uitlener’ 

VNOM leent de uitzendkracht uit aan 
de opdrachtgever (in artikel 37 verder 
te noemen: doorlener), waarna 
doorlener de werknemer doorleent 
aan een derde partij, dat wil zeggen 
ter beschikking stelt aan deze derde 
om onder leiding en toezicht van 
deze derde werkzaamheden te 
verrichten. Onder doorlening aan 
derde wordt mede verstaan 
doorlening aan een (rechts)persoon 
waarmee de opdrachtgever in een 
groep (concern) is verbonden, zoals 
bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW 

a) Het is doorlener niet toege-
staan de uitzendkracht door te 
lenen, tenzij VNOM hiervoor 
schriftelijk toestemming heeft 
gegeven. 
 

b) Doorlener is te allen tijde ge-
houden elke door VNOM inge-
diende nota te voldoen, zoals 
vermeld in artikel 27 van de al-
gemene voorwaarden. Dit arti-
kel is ook nadrukkelijk van toe-

passing als doorlener niet be-
taald krijgt van de derde partij, 
de uiteindelijke opdrachtgever. 
 

c) Doorlener komt met de derde 
partij schriftelijk overeen dat 
VNOM als uitlener niet aan-
sprakelijk is voor schades met 
betrekking tot haar werkne-
mers, aangezien de werkne-
mers te allen tijde tewerk wor-
den gesteld onder directe lei-
ding en toezicht van de derde. 
In het geval doorlener hierin 
verzuimt om dit juist en volle-
dig met de derde overeen te 
komen, dan blijven in dit kader 
artikel 20, 21 en 22 uit deze al-
gemene voorwaarden  ook na-
drukkelijk van toepassing op 
doorlener.  

 
Artikel 38 VNOM in de rol van 
‘doorlener’ 

VNOM leent de werknemer in van 
‘uitlener’, om deze werknemer 
vervolgens door te lenen aan de 
opdrachtgever om onder diens 
leiding en toezicht werkzaamheden te 
verrichten. 

a) Deze algemene voorwaarden 
zijn ook van toepassing op de 
door VNOM in- en doorge-
leende werknemer. Waar in 
deze algemene voorwaarden 
wordt gesproken over ‘uitzend-
kracht’, wordt ook bedoeld de 
in- en doorgeleende werkne-
mer. 
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IV WERVING EN SELECTIE  
 
Deze bepalingen zijn specifiek en 
uitsluitend van toepassing op werving 
en selectie. Bij eventuele strijdigheid 
tussen de Algemene en 
uitzendbepalingen (I) en deze 
bepalingen gaan deze bepalingen 
voor op de Algemene en 
uitzendbepalingen.  
 
Artikel 39. Werkwijze  

 VNOM is na een daartoe strek-
kende opdracht van de op-
drachtgever gehouden zich in te 
spannen geschikte kandidaten te 
werven en te selecteren voor een 
vacante functie of voor het ver-
richten van werkzaamheden bij 
de opdrachtgever, met de inten-
tie dat deze kandidaten na ak-
koord door de opdrachtgever in 
dienst treden bij opdrachtgever. 
VNOM zal de werkzaamheden 
pas aanvangen na ontvangst 
van het door de opdracht gete-
kende opdrachtformulier.   
 
 VNOM zal de overeengekomen 
selectiekanalen en -methoden 
alsmede haar kennis van de ar-
beidsmarkt gebruiken, maar is 
geheel vrij in de wijze waarop zij 
de aan de opdrachtgever voor te 
stellen kandidaat selecteert. Pre-
sentaties van kandidaten wordt 

naar beste inzicht gedaan, con-
form de normen van goed vak-
manschap en komen aan de 
hand van de door de opdracht-
gever verstrekte wensen en eisen 
tot stand.   
 
 Niet-functierelevante vereisten 
die bovendien (kunnen) leiden 
tot (in)directe discriminatie, on-
der meer verband houdende 
met ras, godsdienst, geslacht 
en/of handicap, kunnen niet door 
de opdrachtgever worden ge-
steld. In ieder geval zullen deze 
door VNOM niet worden gehono-
reerd.   
 
 Tenzij anders schriftelijk overeen-
gekomen, is VNOM niet verplicht 
om kandidaten persoonlijke dan 
wel zakelijke referenties te vragen 
teneinde informatie te verzame-
len omtrent het arbeidsverleden 
en/of persoonlijke verleden van 
de kandidaat. VNOM zal niet ac-
tief informatie verzamelen be-
treffende het arbeidsongeschikt-
heidsverleden.   
 
 Voor zowel de op initiatief van 
VNOM verkregen informatie als 
de informatie die de kandidaat 
vrijwillig aan VNOM meldt, geldt 
dat VNOM niet verplicht is om de 
verkregen informatie aan de op-
drachtgever door te geven. 
VNOM is vrij om te beslissen 
welke informatie zij aan de op-
drachtgever ter beschikking stelt. 
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 Ten aanzien van de eventuele re-
ferenties en/of van de kandidaat 
verkregen informatie gaat VNOM 
er van uit dat deze informatie 
juist is. VNOM is niet verplicht om 
deze informatie op juistheid te 
controleren zodat VNOM geen 
enkele aansprakelijkheid aan-
vaardt voor schade voortvloei-
end uit het feit dat de informatie 
niet juist bleek te zijn.   
 VNOM is niet aansprakelijk indien 
de kandidaat niet blijkt te vol-
doen aan de vereisten of ver-
wachtingen van de opdrachtge-
ver of voor schade veroorzaakt 
door de kandidaat, tenzij dit het 
aantoonbare gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming van 
VNOM bij de werving en selectie. 
  

 
 VNOM is nimmer aansprakelijk 
voor door de opdrachtgever ge-
leden schade, in de ruimste zin 
van het woord, indien een door 
VNOM aangedragen kandidaat 
besluit geen arbeidsverhouding 
met de opdrachtgever aan te 
gaan of besluit een met de op-
drachtgever aangegane ar-
beidsverhouding (voortijdig) te 
beëindigen.   
 

Artikel 40. Verplichtingen van de 
opdrachtgever  

 De kandidaat wordt door VNOM 
geworven en geselecteerd ener-
zijds aan de hand van de door de 
opdrachtgever aan VNOM ver-
strekte functieprofiel, informatie 

met betrekking tot de te verrich-
ten werkzaamheden, de vereiste 
kwaliteiten, competenties, sala-
risniveau e.d. en anderzijds aan 
de hand van het bij VNOM be-
kende kennis- en opleidingsni-
veau en de vaardigheden van de 
beschikbare kandidaten.  
 
 De opdrachtgever heeft een ei-
gen verantwoordelijkheid om de 
deskundigheid en vaardigheden 
van de geselecteerde kandidaat 
zelfstandig te toetsen. Voor de 
beslissing om met een door 
VNOM voorgestelde kandidaat 
een arbeidsovereenkomst aan te 
gaan, evenals voor de inhoud 
van deze arbeidsovereenkomst is 
de opdrachtgever zelf verant-
woordelijk.   
 
 Indien de opdracht is aange-
gaan op basis van exclusiviteit, 
dient de opdrachtgever zich te 
onthouden van het zelfstandig of 
door middel van derden vervul-
len van de vacature.   
 
 Indien de opdrachtgever gedu-
rende de looptijd van de op-
dracht of binnen twaalf maan-
den na beëindiging daarvan 
rechtstreeks of een door de op-
drachtgever aangewezen derde 
daadwerkelijk een arbeidsver-
houding aangaat met een door 
VNOM geselecteerde kandidaat, 
is de opdrachtgever een direct 
opeisbare en niet voor rechter-
lijke matiging vatbare boete ver-
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schuldigd gelijk aan het honora-
rium dat in rekening zou zijn ge-
bracht indien de werving en se-
lectie tot een arbeidsovereen-
komst zou leiden.   
 
 De opdrachtgever verplicht zich 
VNOM op de hoogte te stellen of 
een voorgestelde kandidaat is 
aangenomen dan wel afgewe-
zen middels een kopie van de ar-
beidsovereenkomst of een afwij-
zingsbrief.   

 
Artikel 41. Honorarium  

 Het honorarium bij werving en 
selectie bedraagt een nader 
overeengekomen percentage 
van het bruto jaarsalaris te ver-
meerderen met vakantiebijslag 
dat de kandidaat zal ontvangen 
bij indiensttreding. Voor perso-
nen die geworven en geselec-
teerd zijn en die werkzaamheden 
ten behoeve van de opdrachtge-
ver verrichten door rechtstreeks 
bij hem in dienst te treden zonder 
tussenkomst van VNOM geldt dat 
de opdrachtgever een nader 
overeen te komen bedrag is ver-
schuldigd aan VNOM met een 
minimum van €15.000,00. Ook 
wanneer de persoon die is ge-
worven en geselecteerd werk-
zaamheden ten behoeve van de 
opdrachtgever verricht zonder bij 
de opdrachtgever in dienst te 
treden zonder tussenkomst van 
VNOM geldt dat de opdrachtge-
ver een nader overeen te komen 
bedrag is verschuldigd aan 

VNOM met een minimum van 
15.000,00.   
 
 Onder bruto jaarsalaris wordt 
begrepen het vakantiegeld, bo-
nussen, winstdelingsregeling, 
eindejaarsuitkering, provisie en 
de fiscale bijtelling van de ter be-
schikking gestelde zaken zoals 
een auto. Indien en voor zover in-
komensbestanddelen prestatie- 
of resultaatsafhankelijk zijn, 
wordt ervan uitgegaan dat deze 
maximaal zijn behaald.  
 Kosten niet inbegrepen in de op-
dracht/overeenkomst, doch ver-
band houdende met de uitvoe-
ring ervan, zoals kosten voor ad-
vertenties, psychologische tests, 
assessments, reis- en verblijfkos-
ten van de kandidaten e.d. zullen 
na toestemming van de op-
drachtgever door VNOM bij de 
opdrachtgever in rekening wor-
den gebracht. 
 
 De opdrachtgever is gehouden 
om binnen 14 dagen na een 
daartoe strekkend verzoek van 
VNOM de inkomens te verstrek-
ken die noodzakelijk zijn voor de 
bepaling van het honorarium. 
 
 Indien de opdrachtgever geen, 
onvoldoende of onjuiste dan wel 
niet tijdig inkomensgegevens 
verstrekt, heeft VNOM het recht 
een arbeidsmarktconform bruto 
jaarsalaris vast te stellen op ba-
sis van de bij VNOM bekende ge-
gevens over de functie en de ar-
beidsmarkt en conform deze 
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vaststelling het honorarium te 
factureren.  

 
Artikel 42. Facturatie 

 De facturatie van het honorarium 
vindt plaats bij aanvang van de 
werkzaamheden door de kandi-
daat. De opdracht wordt alsdan 
geacht succesvol te zijn vervuld. 

 


