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Beoordeling op basis van uw verzoek
Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de
verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig de door
u voorgelegde overeenkomst niet leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment
geldende regelgeving.
Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. De privaatrechtelijke dienstbetrekking.
(Ik concludeer dat bij werken op basis van de door u voorgelegde overeenkomst geen
sprake is van een dienstbetrekking vanwege het ontbreken van een g ezagsverhouding en
het ontbreken van een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten.)
2. De fictieve dienstbetrekkingen.
(Voor specifieke arbeidsrelaties gelden ‘fictieve dienstbetrekkingen’. Ik maak op dit punt
een voorbehoud bij mijn beoordeling.)
3. De reikwijdte van deze beoordeling.
(Mijn standpunt geldt onder de voorwaarde dat opdrachtgever en opdrachtnemer in de
praktijk ook conform de voorgelegde overeenkomst handelen. Ik heb de overeenkomst
uitsluitend beoordeeld voor de loonheffingen.)
4. Het gebruik van de beoordeelde overeenkomst.
(Kenmerknummer Belastingdienst; geldigheidsduur en gevolgen van aanvullingen en
wijzigingen.)
Toelichting bij deze beoordeling
1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking
Ik ben van mening dat het werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een
privaatrechtelijke dienstbetrekking. Uit de beoordeling komt naar voren dat op basis van de
overeenkomst geen sprake is van een gezagsverhouding en tevens geen sprake is van een
verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten. Hierna zal ik ingaan op de algemene
vereisten die gelden voor een arbeidsovereenkomst. Ik zal ook aangeven welke onderdelen
van de overeenkomst het meest bepalend zijn voor mijn beoordeling.
Arbeidsovereenkomst
Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Een
arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten.
2. De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid.
3. De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het
verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
Als tenminste één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake va n een
arbeidsovereenkomst. Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking. Aan
de hand van voorgelegde overeenkomsten beoordeelt de Belastingdienst of de daarin
opgenomen bepalingen al dan niet bijdragen aan de aanwezigheid van elk van de hiervoor
genoemde elementen van een arbeidsovereenkomst.
Geen gezagsverhouding
Ik kom tot het oordeel dat op basis van de voorgelegde overeenkomst geen sprake is van een
gezagsverhouding. Hiervoor is van belang in hoeverre de opdrachtgever het recht he eft 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
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directe werkzaamheden of andere elementen van de arbeidsrelatie, leidt d e Belastingdienst af
of sprake kan zijn van werkgeversgezag. 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 de verschillende elementen van de overeenkomst, in samenhang bezien, heb ik
geoordeeld dat geen sprake is van een gezagsverhouding. Het meest duidelijk komt dit naar
voren in de overwegingen (punt 4 en 5) en de artikelen 2.2, 2.3, 2.4 en 4.2 van de
overeenkomst, waarin de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever nadrukkelijk wordt
beperkt.
Geen verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten
lk kom op basis van de tekst van de voorgelegde overeenkomst (eveneens) tot het oordeel
dat voor de opdrachtnemer geen sprake is van een verplichting om de arbeid persoonlijk te
verrichten. Voor de beoordeling hiervan is van belang in hoeverre de opdrachtn emer het recht
heeft:
- zich vrij en willekeurig te laten vervangen door een derde; of
- zich vrij te laten vervangen door een derde die voldoet aan objectieve en voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke criteria die vooraf zijn vastgelegd in de beoordeelde
overeenkomst.
Let op!
Veel situaties die in de praktijk voorkomen, worden volgens het Burgerlijk Wetboek niet
aangemerkt als vrije vervanging. In die gevallen kunt u aan deze overeenkomst geen
zekerheid ontlenen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van vrije vervanging:

als de opdrachtnemer zich slechts met toestemming van de opdrachtgever door een
derde mag laat vervangen (art.7:659 BW);

als de opdrachtgever de vervanging zelf regelt;

als de opdrachtnemer zich mag laten vervangen door een derde, die deel uitmaakt van
een aan de opdrachtgever bekende of gesloten 'pool' van personen.
Bij een recht op vrije vervanging beslist de opdrachtnemer zelfstandig of hij of zij zich laat
vervangen en door welke persoon. Een eventuele meldingsplicht bij de opdrachtgever hoeft
niet aan deze vrijheid af te doen, mits de opdrachtgever geen enkele zeggenschap heeft over
de keuze van de vervanger. Ook het moeten voldoen aan een objectief en noodzakelijk
criterium (zoals bijvoorbeeld het door de vervanger beschikken over een rijbewijs als dit voor
de werkzaamheden noodzakelijk is) doet niet af aan de beslissingsvrijheid van de
opdrachtnemer.
Het recht om zich vrij te laten vervangen moet passen bij de opdracht en moet stroken met
de werkelijke verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het i s niet voldoende als
het recht op vrije vervanging alleen op papier bestaat. Als persoonlijke kwaliteiten van de
opdrachtnemer belangrijk zijn voor de uitvoering van een opdracht of als de opdrachtgever
specifieke eisen stelt aan de wijze van uitvoering van de opdracht, dan kan een contractueel
recht op 'vrije vervanging' realiteitsgehalte missen. Bij een beoordeling achteraf kan, in
twijfelgevallen, het feit dat vervanging op initiatief van de opdrachtnemer niet of nauwelijks
daadwerkelijk is voorgekomen, een licht werpen op de werkelijke tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer bestaande verhoudingen.
Op basis van de verschillende elementen van de overeenkomst, in samenhang bezien, heb ik
geoordeeld dat geen sprake is van een verplichting om de arbeid perso onlijk te verrichten.
Het meest duidelijk komt dit naar voren in de artikel 4.3 van de overeenkomst.
2. Voorbehoud toepasselijkheid enkele fictieve dienstbetrekkingen
In gevallen waarin geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking kennen de
loonheffingen voor een aantal situaties ‘fictieve dienstbetrekkingen’ (gelijkstellingen).
Sinds 1 mei 2016 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen om de
fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hu n arbeidsrelatie
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van toepassing te laten zijn. Die gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de
opdrachtgever en de opdrachtnemer vóór de eerste betaling hebben vastgelegd. In de
onderstaande overeenkomst is opgenomen dat de fictieve dienstbetre kkingen voor
thuiswerkers en gelijkgestelden niet van toepassing zijn. (Zie in de overwegingen punt 6 van
de bijgevoegde overeenkomst.)
Let op!
Bij mijn beoordeling, maak ik een voorbehoud voor de situaties waarin andere fictieve
dienstbetrekkingen van toepassing zijn, omdat ik dit niet kan beoordelen op basis van de door
u voorgelegde overeenkomst. Lees de bijlage voor meer informatie over fictieve
dienstbetrekkingen.
3. Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering
De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de
praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst
beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve)
dienstbetrekking.
Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het door u ingediende verzoek om
vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de door u voorgelegde
(model)overeenkomst. Op mogelijk in uw situatie eerder ingenomen standpunten wordt nie t
teruggekomen.
Uitsluitend oordeel loonheffingen
Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om
de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van
loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen
oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de
inkomstenbelasting. Het standpunt voor de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de
omzetbelasting.
Ook als deze overeenkomst gebruikt wordt door een opdrachtnemer die een niet -natuurlijk
persoon is (zoals een besloten vennootschap), houdt het oordeel slechts in dat de
opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd is. Dit oordeel heeft geen betekenis voor de
vennootschapsbelasting. Ook ten aanzien van overige specifieke (niet fiscale) wet - en
regelgeving, kan de Belastingdienst geen oordeel geven.
4. Kenmerknummer beoordeling
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 903 -16-25155.
Verwijzing naar de beoordeling
Als opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor kiezen om te werken volgens een door de
Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, 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 14 juni 2016 onder
nummer 903-16-25155 beoordeelde overeenkomst.’
Geldigheidsduur beoordeling
Deze beoordeling van de voorgelegde (model)overeenkomst heeft een geldigheidsduur van
vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigin gen
in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn
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deze beoordeling van de (voorbeeld)overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal
de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.
Aanvullingen en wijzigingen beoordeelde overeenkomst
Indien in de daadwerkelijk gebruikte (ingevulde) overeenkomst bepalingen worden
toegevoegd of worden gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor mijn oordeel. Hetzelfde geldt
ten aanzien van niet bij het verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde relevante bepalingen,
overeenkomsten (met derden), bijlagen, voorschriften, etc., zoals bijvoorbeeld voorschriften
van derden.
Aanvullingen en/of wijzigingen zijn wel mogelijk, voor zover deze geen afbreuk doen aan het
karakter van de overeenkomst. Hiervoor verwijs ik naar de bovenstaande uitleg over de wijze
van beoordelen van deze overeenkomst. Over de voorgelegde overeenkomst is op basis van
het verzoek en de daarin opgenomen afspraken geoordeeld dat ge en sprake is van een
gezagsverhouding en tevens geen sprake is van een verplichting om de arbeid persoonlijk te
verrichten. Ingeval van aanvullingen of wijzigingen die afbreuk doen aan dit onderdeel kan
aan de overeenkomst na wijziging in elk geval niet meer de zekerheid worden ontleend dat
opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen. Wijzigingen of aanvulling
op ondergeschikte punten zijn dus mogelijk en hebben geen gevolgen voor de uitkomst van
de beoordeling.
Geen aansprakelijkheid voor schade
De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven
van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De
Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik
van de overeenkomst.
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Bijlage
Algemene informatie over fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling voor
bepaalde artiesten
Voorbehoud toepasselijkheid enkele fictieve dienstbetrekkingen
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 de opdrachtgever aan deze beoordel ing
niet de zekerheid ontlenen dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.
De onderstaande algemene informatie heb ik volledigheidshalve opgenomen.
Fictieve dienstbetrekkingen
Overzicht arbeidsrelaties die onder voorwaarden worden aangemerkt als fictie ve
dienstbetrekkingen
 Aanneming van werk
 Tussenpersonen, agenten
 Stagiaires
 Meewerkende kinderen
 Commissarissen
 (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 hierboven genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de
belastingdienst en in het Handboek loonheffingen.
Let op!
Sinds 1 mei 2016 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor 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.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA is aangekondigd dat er een wijziging van
regelgeving komt, met betrekking tot de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris.
Vooruitlopend hierop, bevat het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2016,
Stcrt. 2016, nr. 14756 een goedkeuring om de arbeidsverhouding van een commissaris met ingang
van 1 mei 2016, niet aan te merken als fictieve dienstbetrekking.
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VPRA-Modelcontract / Geen werkgeversgezag

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Partijen:
1. <NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES> ,
KvK-nummer: ……., 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:
Opdrachtgever werkzaam is in de zakelijke dienstverlening op het gebied van PR en
communicatie en dat uit dien hoofde Opdrachtnemer is verzocht de hierna omschreven
werkzaamheden uit te voeren;
Opdrachtgever zelf niet in staat en/ of bereid is voor een goede uitvoering van de
opdracht deze werkzaamheden uit te voeren;
Opdrachtnemer werkzaam is <… OMSCHRIJVEN HOEDANIGHEID ALS…> dat hij/
zij als zodanig in staat en bereid is de hierna omschreven opdracht uit te voeren;
Partijen in dat verband een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan en
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
thuiswerkers of 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 wensen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst vast te leggen.
Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1

De opdracht

1.1.Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende
werkzaamheden te verrichten <… INVULLEN OMSCHRIJVING OPDRACHT OF
DIENSTEN…>
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.
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2.2.Opdrachtnemer gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar
eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de
overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van PR en communicatie in te
zetten.
2.3.Opdrachtnemer deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht
de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.
2.4.Opdrachtgever kan wel instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht,
echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd.
2.5.Als dat voor het gewenste resultaat van de opdracht nodig is vindt overleg en afstemming
plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en/of eventuele derden in geval van
samenwerking met anderen.
2.6.Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk
rekening houden met de wensen van opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de
uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 3

Duur van de overeenkomst

3.1. De werkzaamheden vangen aan op <…STARTDATUM…> en worden aangegaan tot
<…EINDDATUM…>.
3.2. Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten
van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk
zijn bevestigd.
3.3. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen
werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden
naar het oordeel van Opdrachtgever zijn voltooid. In ieder geval eindigt de overeenkomst op
de overeengekomen einddatum, zonder dat daarvoor nadere opzegging is vereist.
3.4 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Artikel 4

Nakoming en vervanging

4.1. Indien het zich laat aanzien dat de Opdrachtnemer de omschreven werkzaamheden niet
binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen Partijen in overleg treden over eventuele
verlenging van de overeenkomst. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onverwijld in kennis te
stellen indien Opdrachtnemer verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan
worden afgerond.
4.2. Binnen de in deze overeenkomst gestelde grenzen is Opdrachtnemer vrij zijn
werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
4.3. Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of
ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Opdrachtnemer blijft
evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte
afspraken.
Artikel 5

Vergoeding, facturering en betaling

5.1.Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer EUR …. <PER TIJDSEENHEID/ OPDRACHT/ ZOALS
AANGEVEN IN OFFERTE> voor het verrichten van de werkzaamheden, exclusief BTW.
5.2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur.
De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
5.3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <…AANTAL
DAGEN…> dagen na ontvangst van de factuur.
5.4 Eventueel bezwaar tegen de factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de
verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.
Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt
Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
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Artikel 6

Belastingen en premies volksverzekeringen

6.1. Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals
omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over
de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies
werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
6.2. Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld
op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere
(na)heffingsaanslagen loonbelasting of premies volksverzekeringen in verband met
onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor eventuele
aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een
handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf.
6.3 Indien de situatie als bedoeld in artikel 6.2 zich voordoet, is Opdrachtnemer gerechtigd op
het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en afdrachtsplicht
beroep aan te tekenen. Opdrachtgever zal aan een dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk
haar medewerking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van
Opdrachtnemer in deze zou kunnen schaden.
Artikel 7

Tussentijdse beëindiging

7.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht deze overeenkomst tussentijds te
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van <... OVEREENGEKOMEN TERMIJN...>.
7.2. Elk van de Partijen heeft voorts het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te
worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en
zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
- indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en
ondanks daartoe te zijn aangemaand;
- in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan
drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden
gaat duren;
- in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat
van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over
diens activa of een deel daarvan is aangesteld.
Artikel 8

Geheimhouding en zorgvuldigheid

8.1. Elk van de Partijen en eventuele door de Opdrachtnemer in het kader van deze
overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie
die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter
redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
8.2. Elk van de Partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen
in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
Artikel 9

Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst en de uitvoering van deze overeenkomst zijn van toepassing de
VPRA gedragscode en VPRA Algemene Voorwaarden.
9.2. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of
hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
9.3. <…EVENTUEEL VRIJE INVULLING, ALS AANSPRAKELIJKHEID/ SCHADE/
VERZEKERINGEN/AFSPRAKEN AUTEURSRECHT/LICENTIES…>
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Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend:
Opdrachtgever: <NAAM>
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Opdrachtnemer: <NAAM>
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Aankruisen toegevoegde bijlagen:
0
Kopie VPRA gedragscode en Algemene Voorwaarden VPRA
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