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Beoordeling Modelovereenkomst opdracht beroepsduiker / duikploegleider.
Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de verstrekking van opdrachten aan gecertificeerde
beroepsduikers en/of duikploegleiders die op grond van hun bijzondere expertise worden ingehuurd
voor werkzaamheden onder overdruk. Zij worden ingehuurd door bedrijven die niet zelf over de
expertise beschikken om de opdracht uit te voeren.
Wij zijn van mening dat het werken volgens deze modelovereenkomst niet leidt tot een echte
dienstbetrekking, omdat geen sprake is van werkgeversgezag. Als ook geen sprake is van een
fictieve dienstbetrekking, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen te betalen.
Lees de toelichting voor meer informatie over het gebruik van deze modelovereenkomst.
Toelichting
Deze toelichting bevat de volgende onderwerpen:
1. Beoordeling van de overeenkomst
- echte dienstbetrekking en werkgeversgezag
- fictieve dienstbetrekking
2. Werken volgens de overeenkomst
3. Aanpassen van de overeenkomst
4. Vastleggen van het kenmerknummer van de overeenkomst
5. Geldigheidsduur van de beoordeling
6. Alleen oordeel over loonheffingen
7. Belastingdienst niet aansprakelijk voor schade
1 Beoordeling van de overeenkomst
1.1 Geen echte dienstbetrekking
Voor een echte dienstbetrekking zijn de volgende 3 voorwaarden van belang:
De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken.
De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen.
Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding (werkgeversgezag).
Als minstens 1 van deze 3 elementen ontbreekt, is er geen sprake van een echte dienstbetrekking.
Voor de vraag of werkgeversgezag ontbreekt is van belang in hoeverre de opdrachtgever het recht
heeft om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan. Uit
afspraken over instructie, leiding, toezicht en verantwoordingsplicht, die betrekking hebben op de
directe werkzaamheden of andere elementen van de arbeidsrelatie, leiden wij af of er
werkgeversgezag kan zijn. Ook afspraken die betrekking hebben op het al dan niet mogen werken
voor derden, regeling van klachten, e.d. kunnen hiervoor van belang zijn.
Op basis van verschillende bepalingen in deze modelovereenkomst hebben wij geoordeeld dat geen
sprake is van een gezagsverhouding. Zo staat in de overeenkomst onder “overwegende dat”
- in letter c; opdrachtgever beschikt niet over voldoende expertise om de opdracht zelf uit te
voeren.
- in letter e en f; partijen hebben de wil om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar een
overeenkomst van opdracht.
Daarnaast is in artikel 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 bepaald dat Opdrachtnemer de volle
verantwoordelijkheid draagt voor de overeengekomen werkzaamheden, zijn werkzaamheden
zelfstandig indeelt, de opdracht volledig zelfstandig uitvoert en zelf bepaalt hoe het resultaat het
beste kan worden behaald. Wel vindt, waar dat nodig is voor de veiligheid, afstemming met
Opdrachtgever plaats betreffende werkzaamheden door andere ploegen op de
bouwplaats/werkvaartuig/platform.
Blijkens “overwegende dat”, letters l, m, n, en o, wordt in ploegverband gewerkt. De rollen zijn
afhankelijk van de certificaten waarover wordt beschikt en onderling verwisselbaar naar keuze van
de ploeg, zonder dat afstemming met de opdrachtgever nodig is (letter m). Werkzaamheden

1

Modelovereenkomst opdracht beroepsduiker / duikploegleider | Branchevereniging
Nederlandse Associatie van Duikondernemingen NADO
Beoordeling Belastingdienst nr. 908.2016.69623.1.0 | 20 november 2017

worden onderling afgestemd. Opdrachtnemer is gebonden aan de kaders van de
Arbeidsomstandighedenwet en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk, maar werkt verder
zelfstandig op basis van de eigen expertise binnen de eigen rol en bepaalt daarbij zelf hoe zijn
resultaat het beste kan worden behaald (letter n). De duikploegleider heeft een zelfstandige taak
op het gebied van veiligheid en oefent geen leiding en toezicht uit over de andere duikploegleden.
In artikel 2.5 is opgenomen dat de opdrachtnemer te allen tijde bevoegd is om uitvoering te
weigeren uit veiligheidsoverwegingen volgend uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving Werken
onder Overdruk onder vrijwaring van aansprakelijkheid. Deze bepaling benadrukt de eigen
expertise en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Tot slot wordt in artikel 3 bepaald dat de opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers mag
werken. Dit ondersteund de autonome en niet van de opdrachtgever afhankelijke positie van de
opdrachtnemer.
Op basis van genoemde bepalingen van de overeenkomst hebben wij dus geoordeeld dat geen
sprake is van een gezagsverhouding. Door het ontbreken van een gezagsverhouding is er geen
sprake van een echte dienstbetrekking. Of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en
betalen is dan nog afhankelijk van de vraag of een fictieve dienstbetrekking van toepassing is (zie
punt 1.2).
1.2 Voorbehoud fictieve dienstbetrekkingen
Binnen de loonheffingen bestaan voor een aantal situaties ‘fictieve dienstbetrekkingen’. Als sprake
is van een fictieve dienstbetrekking, dan is de opdrachtnemer werknemer en moet de
opdrachtgever loonheffingen betalen.
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor
thuiswerkers en gelijkgestelden uit te sluiten. Die gezamenlijke keuze moet blijken uit schriftelijke
afspraken vóór de eerste betaling. In deze modelovereenkomst is opgenomen dat de fictieve
dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet van toepassing is. Zie “overwegende dat” letter g van
deze modelovereenkomst.
Let op!
Of één van de andere fictieve dienstbetrekkingen van toepassing is kunnen wij niet beoordelen op
basis van deze modelovereenkomst. Daarom maken wij een voorbehoud op ons oordeel. U kunt
deze modelovereenkomst dus niet gebruiken in situaties waarin één van de andere fictieve
dienstbetrekkingen van toepassing is. Lees de bijlage voor meer informatie over fictieve
dienstbetrekkingen.
2 Werken volgens de overeenkomst
Zoals eerder aangegeven is deze modelovereenkomst bedoeld voor de situaties waarin
werkgeversgezag ontbreekt. Als u deze modelovereenkomst wilt gebruiken, moet u zich houden
aan de voorwaarden en afspraken in deze modelovereenkomst, zeker aan de geel gemarkeerde
bepalingen. Doet u dit niet, dan kan toch sprake zijn van werkgeversgezag en kunt u geen
zekerheid ontlenen aan ons oordeel.
3 Aanpassen van de overeenkomst
Deze modelovereenkomst bevat een aantal bepalingen die van belang zijn bij de vraag of buiten
dienstbetrekking kan worden gewerkt. In de punten 1.1 en 1.2 hebben wij de inhoud van die
bepalingen genoemd en in de modelovereenkomst zijn deze bepalingen geel gemarkeerd. Deze
onderdelen van de overeenkomst mag u niet veranderen.
De overige onderdelen van de overeenkomst kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie,
zolang dat geen afbreuk doet aan het karakter van de modelovereenkomst. Als in aanvulling op de
overeenkomst algemene voorwaarden, voorschriften, specificaties e.d. van toepassing zijn, mogen
ook die geen afbreuk doen aan het karakter van deze modelovereenkomst. Is dit wel het geval,
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dan biedt de overeenkomst niet meer de zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft
in te houden en te betalen.
4 Vastleggen van het kenmerknummer van de overeenkomst
Deze modelovereenkomst is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer
908.2016.69623.1.0
Als opdrachtgever en opdrachtnemer willen werken volgens deze modelovereenkomst, is het
belangrijk dat dit duidelijk wordt vastgelegd. Daarvoor kan bijvoorbeeld in de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer de volgende tekst worden opgenomen:
‘Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 20 november 2017 onder
nummer 908.2016.69623.1.0 beoordeelde modelovereenkomst.’
5 Geldigheidsduur van de beoordeling
Ons oordeel over deze modelovereenkomst is vijf jaar geldig vanaf de datum van beoordeling,
onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving in die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan
aanleiding zijn deze beoordeling van de modelovereenkomst in te trekken. Daarbij nemen wij de
beginselen van behoorlijk bestuur in acht.
6 Alleen oordeel over loonheffingen
Wij hebben deze modelovereenkomst alleen beoordeeld op de elementen die van belang zijn
voor het antwoord op de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet betalen. Wij oordelen
niet over:
de inkomsten van de opdrachtnemer (natuurlijk persoon);
Of de inkomsten van de opdrachtnemer winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of
resultaat uit overige werkzaamheden zijn, bepalen wij bij de aangifte inkomstenbelasting.
het ondernemerschap voor de btw;
de inkomsten van rechtspersonen;
Als een opdrachtnemer bijvoorbeeld een besloten vennootschap is, heeft deze beoordeling
geen betekenis voor de vennootschapsbelasting.
andere fiscale en niet-fiscale regelgeving.
7 Belastingdienst niet aansprakelijk voor schade
Wij hebben deze modelovereenkomst alleen beoordeeld om zekerheid te geven voor het werken
buiten dienstbetrekking voor de loonheffingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke
aard dan ook, van het gebruik van deze modelovereenkomst.
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Bijlage
Algemene informatie over fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling voor artiesten
In gevallen waarin geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking kennen de
loonheffingen voor een aantal situaties ‘fictieve dienstbetrekkingen’ (gelijkstellingen).
Mocht een van deze situaties zich voordoen, dan kan een opdrachtgever aan een beoordeelde
overeenkomst niet de zekerheid ontlenen dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.
Fictieve dienstbetrekkingen
Overzicht arbeidsrelaties die onder voorwaarden worden aangemerkt als fictieve
dienstbetrekkingen
aanneming van werk
tussenpersonen, agenten
stagiaires
meewerkende kinderen
(statutaire) bestuurders van lichamen
sekswerkers
topsporters
werken door tussenkomst van een derde (intermediair)
thuiswerkers
gelijkgestelden (als niet-ondernemer met een bepaalde regelmaat een periode werken voor
dezelfde opdrachtgever)
opting-in (kiezen voor dienstbetrekking)
(partners van) houders van een aanmerkelijk belang, die arbeid verrichten voor het
desbetreffende lichaam
artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte duur
bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)
Meer informatie over de fictieve dienstbetrekkingen kunt u vinden op de website van de
belastingdienst en in het Handboek loonheffingen.
Let op!
De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen samen kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen
voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hun arbeidsrelatie van toepassing te laten zijn. Dat
geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte duur. Die
gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de opdrachtnemer vóór
de eerste betaling hebben vastgelegd.
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MODELOVEREENKOMST VAN OPDRACHT BEROEPSDUIKER / DUIKPLOEGLEIDER
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Partijen:
1. <NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM>, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
en
2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna
te noemen: “Opdrachtnemer”;
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van arbeid onder overdruk;
Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan een duiker/duikploegleider
voor uitvoering van arbeid onder overdruk;
Opdrachtgever beschikt niet over voldoende expertise om de opdracht zelf uit te voeren;
Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van
opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van
artikel 7:610 e.v. BW;
Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965
en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als
dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten
toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat
uitbetaling plaatsvindt;
Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen;
De Opdrachtnemer is in het bezit van een of meer van onderstaande geldige en erkende
certificaten van vakbekwaamheid:
Persoonscertificaat Duikarbeid
Persoonscertificaat Duikploegleider
Persoonscertificaat Duikmedisch Begeleider;
De onder a. vermelde Opdrachtnemer is ingeschreven in het handelsregister;
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen acquisitie;
De opdracht wordt uitgevoerd in ploegverband, bestaande uit minimaal 3 personen, te
weten minimaal 1 gecertificeerde duikploegleider en 2 gecertificeerde duikers conform
vigerende wetgeving;
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m. De rollen in de ploeg zijn onderling verwisselbaar, afhankelijk van de certificaten waarover
wordt beschikt. Deze roulatie wordt bepaald binnen de ploeg, zonder afstemming met de
opdrachtgever;
n. De werkzaamheden worden onderling binnen de ploeg verdeeld (in welke volgorde wordt
welke expertise ingezet). Bij de uitvoering van de opdracht werkt iedere opdrachtnemer
vervolgens zelfstandig binnen de kaders van de Arbeidsomstandighedenwet en de
Arbocatalogus Werken onder Overdruk, op eigen expertise binnen de eigen rol en bepaalt
daarbij zelf hoe zijn resultaat het beste kan worden behaald;
o. De duikploegleider heeft een zelfstandige taak op gebied van veiligheid en oefent geen
leiding en toezicht uit over de andere duikploegleden;
p. Opdrachtnemer is voor uitvoering van de opdracht gebonden aan de
Arbeidsomstandigheden wetgeving en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk;
q. Opdrachtnemer levert geen werk van stoffelijke aard op.

Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1 De opdracht
1.1. De opdracht ( minimale omschrijving: inhoud/periode/locatie)
………………………………..
………………………………..
………………………………….
1.2. Opdrachtnemer (beroepsduiker / duikploegleider) verplicht zich voor de duur van de opdracht
conform 1.1 de arbeid onder overdruk te verrichten.
1.3. Het voor –en na werk maakt deel uit van de opdracht beschreven onder 1.1.
1.4. Ingeval van wijziging van de opdracht heeft de opdrachtnemer het recht op heronderhandeling
en/of weigering.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1.Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid
voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
2.2.Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in, voert de opdracht volledig zelfstandig
uit en bepaalt zelf hoe het resultaat het beste kan worden behaald. Wel vindt, waar dat nodig
is voor de veiligheid, afstemming met Opdrachtgever plaats betreffende werkzaamheden door
andere ploegen op de bouwplaats/werkvaartuig/platform.
2.3.Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een
goede en veilige uitvoering van de opdracht;
2.4.De opdrachtnemer voert zijn opdracht uit als goed opdrachtnemer conform zijn expertise.
2.5. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om uitvoering te weigeren uit
veiligheidsoverwegingen volgend uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving Werken onder
Overdruk onder vrijwaring van aansprakelijkheid.
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Artikel 3 Werkzaamheden voor derden
De Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve
van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever zorgt voor het noodzakelijk aantal en gekwalificeerde ploegleden om de
opdracht conform vigerende wet- en regelgeving uit te voeren;
4.2. Opdrachtgever zorgt voor veilige werkomstandigheden, conform
Arbeidsomstandighedenwetgeving, waaronder de middelen om in- en uit het water komen;
4.3. Opdrachtgever zorgt en is verantwoordelijk voor hulpmiddelen als ademlucht voorziening,
decompressiekamer indien vereist en waar nodig gecertificeerde gereedschappen en
hijsmiddelen.

Artikel 5 Nakoming
Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In geval dit te
wijten is aan toerekenbare tekortkoming kan Opdrachtnemer schadeplichtig zijn.

Artikel 6 Opzegging overeenkomst
6.1 <VRIJE INVULLING>

Artikel 7 Vergoeding, facturering en betaling
7.1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € ….
exclusief BTW voor het gehele project;
7.2. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen)
zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten;
7.3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL
DAGEN> dagen na ontvangst van de factuur.
7.4. Voor de uren dat opdrachtnemer wegens ziekte of een andere aan opdrachtnemer toe te
rekenen omstandigheid de werkzaamheden niet verricht, is opdrachtgever geen vergoeding
aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid/ schade
8.1.Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde
derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de
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werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle
schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn
verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen;
8.2.De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen
schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge
van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s,
welke de uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten
gaan;
8.3.Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend
met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de werkzaamheden van
deze Overeenkomst;
8.4.Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de
normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van
aansprakelijkheid in acht te worden genomen;
8.5.De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, voor zover deze door zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door zijn
verzekering gedane uitkering;
8.6.De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, voor zover niet gedekt door zijn
aansprakelijkheidsverzekering, is beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Artikel 9 Verzekeringen
9.1 Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor wettelijke beroepsaansprakelijkheid.
Deze verzekering wordt door partijen aangemerkt als een secundaire dekking;
9.2 Deze verzekering geldt voor zover geen aanspraak door Opdrachtnemer kan worden gemaakt
op een primaire aansprakelijkheidsdekking van een verzekering van Opdrachtgever;
9.3 Voor gecertificeerde duikers/duikploegleiders is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en
arbeidsongeschiktheidsverzekering beschikbaar in de verzekeringsbranche.

Artikel 10 Rechts- en forumkeuze
10.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van
toepassing;
10.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden
voorgelegd.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
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In tweevoud,
Te <PLAATS>, op <DATUM>:
…………………………

Te <PLAATS>, op <DATUM>:
…………………………
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