
bel personeel? Voorlopig zet ik in op eigen 
vakpersoneel. Naar de toekomst toe ben 
ik optimistisch, mits de uurlonen van de 
ZZP’er en die van het vaste personeel 
steeds dichter naar elkaar toe zullen 
groeien. Ik ben er een voorstander van om 
ZZP’ers te verplichten zich goed te ver-
zekeren tegen arbeidsongeschiktheid, 
aansprakelijkheid, ziekte e.d. Werkgevers 
dienen een fatsoenlijk uurloon te betalen, 
dat ook ruimte laat om dergelijke ver-
zekeringen af te sluiten. Op dit moment 
worden er willens en wetens prijzen van 
ZZP’ers betaald waarin dit absoluut 
onmogelijk is. Ik noem dit moderne sla-
vernij.”

Leenders: “Hier heb ik een wat andere kijk 
op. Allereerst vind ik financiële prikkels 
om te gaan opleiden geen goed signaal. 
Voorts denk ik dat je het fenomeen ZZP’er 
moet omarmen. Wel moeten ZZP’ers een 
fatsoenlijk uurloon betaald krijgen. Ik doe 
dat ook. De ZZP’er kost me nagenoeg 
hetzelfde als iemand in loondienst. Het 
grote verschil zit hem echter in de pro-
ductiviteit. De arbeidsmoraal van een 
ZZP’er is anders. Hij werkt harder en 
maakt meer uren. De ZZP’er is niet meer 

weg te denken op het dak en heeft de 
vormen waarin samengewerkt wordt ver-
anderd. Dat heeft de overheid in gang 
gezet toen de Vestigingswet werd losge-
laten.”

Batenburg: “Voor bedrijven is het belang-
rijk dat ze voldoende werk hebben zodat 
ze leerlingen kunnen opleiden. Overigens 
blijkt een subsidie om te gaan opleiden 
wel degelijk te helpen. Het is geen reden 
om leerlingen aan te trekken maar het is 
wel een financiële prikkel die het laatste 
zetje daartoe geeft.”

Woortman: “ZZP’ers zijn voor een groot 
gedeelte schijnzelfstandigen. Bij ongewij-
zigd beleid levert het fenomeen uiteinde-
lijk één lange rij richting armenhuis op. Ze 
zijn namelijk niet of nauwelijks verzekerd 
tegen de belangrijkste arbeidsrisico’s. Het 
overgrote deel van de ZZP’ers zou onder 
de Vestigingswet nooit zelfstandige zijn 
geweest. Iemand die zich heeft inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel is 
voor mij nog geen ondernemer. Daar 
horen toch ook algemene ondernemers-
vaardigheden bij.”  

ReSuMeReND 
Bedrijven moeten zelf voor de aanwas van 
leerlingen zorgen. TECTUM leidt ze ver-
volgens op tot vakkracht. Een modern 
personeelsbeleid en extra begeleiding 
dragen ertoe bij dat de blijfkans van jonge 
gediplomeerde dakdekkers wordt ver-
groot. ZZP’ers moeten een fatsoenlijk 
uurloon kunnen verdienen.   

MuTaTieS KoMo-CeRTiFiCaTeN

Het zal u echter niet zijn ontgaan dat er per 1 januari 
2015 een aantal zaken met betrekking tot Ce- en 
KOMO kwaliteitsverklaringen drastisch is veranderd. 

Voor bouwproducten waarop een CE-markering verplicht is, 
zoals dakbedekking en isolatie, mogen de essentiële ken-
merken zoals vastgelegd in de onderliggende norm, uitslui-
tend in de DoP (Declaration of Performance), behorende bij de 
CE-markering worden verklaard.

In private kwaliteitsverklaringen (zoals bijvoorbeeld KOMO) 
mogen dus geen uitspraken worden gedaan of herhaald over 
essentiële kenmerken behorend bij de CE-markering.

De stand van zaken per 1 januari 2015 is als volgt:
• Alle KOMO-kwaliteitsverklaringen afgegeven vóór 1 januari 
2015 zijn niet meer geldig en mogen niet worden gebruikt om 
de eigenschappen van bouwproducten aan te tonen.
• De KOMO-kwaliteitsverklaringen afgegeven op of na 
1 januari 2015 bevatten geen essentiële kenmerken meer.

• De ‘nieuwe’ KOMO-kwaliteitsverklaringen zijn nog niet 
erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Momenteel wordt onderzocht of deze 
erkenning definitief zal verdwijnen of zal blijven.

Als er meer duidelijkheid is over de status van de aangepaste 
kwaliteitsverklaringen, zal hiervan een overzicht gegeven 
worden in het VEBIDAK-Bericht of op de website.  

Dick van Dreven
bouwtechnisch adviseur

In deze rubriek bent u steeds door VEBIDAK geïnformeerd over nieuwe en/of gewijzigde 
KOMO-kwaliteitsverklaringen/certificaten.

“ZZP’ers zijn voor een groot 

gedeelte schijnzelfstandigen. 

Bij ongewijzigd beleid levert 

het fenomeen uiteindelijk één 

lange rij richting armenhuis 

op. Ze zijn namelijk niet of 

nauwelijks verzekerd tegen de 

belangrijkste arbeidsrisico’s.”
(Cees Woortman)
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Wij staan u deskundig bij met optimale betrokkenheid.  

•	 arbeidsrecht
•	 leveringsvoorwaarden
•	 verzekeringsrecht
•	 vennootschapsrecht 
•	 bouwrecht
•	 arbitrages
•	 aansprakelijkheid

Wij zijn al meer dan 20 jaren de juridische adviseurs van Uw Vebidak,  
dus kennen uw branche als geen ander. Vooraf helderheid over de kosten met 

Vebidak-korting. Korte lijnen, praktisch en zakelijk

Mariahoek 4
3511 LD Utrecht

Tel: 030-2 313 494
Email: info@kjbadvocaten.nl
www.kjbadvocaten.nl
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Dreen®Ceramica
Keramische tegels voor dakterrassen  

Dreen®Ceramica is het luxe tegelsysteem van keramiek voor 
dakterrassen. Met een herkomst uit Italië behoren onze 
keramische tegels tot de topklasse en bent u verzekerd 
van kwaliteit. De tegels zijn sterk, kleur- en slijtvast, 
vorstbestendig en onderhoudsarm. Door een gewicht van 
slechts 46 kg/m2 ook zeer geschikt voor renovatie van 
dakterrassen of galerijen.

Kijk voor meer informatie op www.zoontjens.nl
Stabiel tegelwerk en strakke naden door  
plaatsing op de speciaal ontwikkelde fixplate


