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Toelichting 
 
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Intermediairs voor Zelfstandig 
Ondernemers Nederland (I-ZO) hebben aan de Belastingdienst in het kader van bemiddeling een 

bemiddelingsovereenkomst (Deel A) én een overeenkomst van opdracht (Deel B) voorgelegd 
met het verzoek te beoordelen of voor de bij deze overeenkomsten betrokken partijen een 
verplichting is tot het afdragen van loonheffingen als door alle partijen volgens deze 
overeenkomsten wordt gewerkt. 
De twee overeenkomsten sluiten op elkaar aan. De overeenkomst van bemiddeling (Deel A) ziet 
op de afspraken tussen de opdrachtnemer (hierna te noemen: Zzp’er) en de bemiddelaar. De 
arbeidsrelatie tussen die partijen maakt hiervan géén onderdeel uit. De overeenkomst van 

opdracht (Deel B) regelt de afspraken tussen de Zzp’er en de opdrachtgever, die deze Zzp’er 
inhuurt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Deze modelovereenkomst is 
algemeen geformuleerd, waarbij als uitgangspunt geldt dat Zzp’er niet de verplichting heeft om 
de arbeid zelf te verrichten. Vanwege het ontbreken van deze verplichting, oordeelt de 
Belastingdienst over werken volgens deze modelovereenkomst (Deel B) dat  geen sprake is van 
een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking). 

 

Beoordeling op basis van het verzoek 
De Belastingdienst is van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomsten, onder 
voorbehoud van hetgeen hieronder in de toelichting is opgenomen, voor de bemiddelaar én de 

opdrachtgever niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen, omdat geen sprake is van 
een echte of fictieve dienstbetrekking tussen de bemiddelaar, de opdrachtgever en de Zzp’er.  
 
Met betrekking tot de Zzp’er wordt het voorbehoud gemaakt dat niet is beoordeeld en/of niet 
kan worden beoordeeld of de Zzp’er een ondernemer voor de inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting is.  
 

Bij deze beoordeling is uitgegaan van de op dit moment geldende regelgeving.  
 
Hierna wordt een toelichting op de beoordeling gegeven en komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: 
1. De afwezigheid van een arbeidsrelatie tussen de bemiddelaar en de Zzp’er. 
2. De afwezigheid van een arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de Zzp’er. 
3. Voorbehoud uitzending en fictieve dienstbetrekking ‘tussenkomst’. 
4. Voorbehoud overige fictieve dienstbetrekkingen. 
5. Zekerheid conform feitelijke uitvoering. 
6. Geen oordeel over ondernemerschap inkomstenbelasting of gevolgen voor de omzetbelasting 

en vennootschapsbelasting. 
7. Gebruik kenmerknummer modelovereenkomst en verwijzing. 
8. Gemarkeerde bepalingen, aanvullingen en wijzigingen. 

9. Geldigheidsduur beoordeling. 
10. Geen aansprakelijkheid schade.  
 

Toelichting bij deze beoordeling 

 
1. Geen arbeidsrelatie tussen bemiddelaar en Zzp’er 
Uit de beoordeling komt naar voren dat bij werken op basis van de bemiddelingsovereenkomst 
(Deel A) de Zzp’er uitsluitend werkzaamheden zal gaan verrichten voor een opdrachtgever. Er 
ontstaat in dit geval dus geen arbeidsrelatie tussen de Zzp’er en de bemiddelaar. In de 
beoordeelde overeenkomst (Deel A) spreken de bemiddelaar en de Zzp’er uitsluitend ter zake van 
de bemiddeling af wat hun onderlinge rechten en plichten zijn én dat zij hiernaar ook feitelijk 

(zullen) handelen. Mocht de feitelijke situatie evenwel afwijken van hetgeen partijen hebben 
afgesproken, dan is in beginsel niet relevant of partijen hebben bedoeld géén arbeidsrelatie te 

willen aangaan.  
 
De bemiddelingsovereenkomst voorziet in een optionele bijkomende dienstverlening door de 
bemiddelaar ten behoeve van de Zzp’er (artikel 1 modelovereenkomst Deel A). Deze niet 
verplichte dienstverlening kan onder meer betrekking hebben op de afhandeling van de 
facturering namens de Zzp’er en het vervullen van een kassiersfunctie met betrekking tot de 
betalingen die uitsluitend de opdrachtgever verschuldigd is aan de Zzp’er.  
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Bij de beoordeling heeft de Belastingdienst laten meewegen dat de bijkomende dienstverlening 

een keuze van de Zzp’er is. Mocht de Zzp’er deze keuze niet meer hebben en/of de bemiddelaar 
legt de bijkomende dienstverlening op aan de Zzp’er, dan geldt de goedkeuring van de 
Belastingdienst in zoverre niet. Het uitvoeren van de bemiddelingsovereenkomst, eventueel met 
de bijkomende niet verplichte dienstverlening zoals beschreven in deze modelovereenkomst, heeft 

als zodanig niet tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat tussen 
de Zzp’er en de bemiddelaar. Daarom heeft ter zake van de loonheffingen het werken volgens de 
bijgevoegde bemiddelingsovereenkomst geen gevolgen voor de bemiddelaar. 
 
2. Geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) tussen opdrachtgever en Zzp’er 

(Deel B) 
De tweede bijgevoegde modelovereenkomst (Deel B) ziet op de relatie tussen de opdrachtgever en 

de Zzp’er. Uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de Zzp’er buiten dienstbetrekking aan de 
slag gaat. Dit betekent dat de Zzp’er en de opdrachtgever zich niet zo moeten gedragen dat een 
arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat. Mocht hiervan (toch) sprake zijn, dan zijn 
loonheffingen verschuldigd.  
 
Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) ontstaat, kort gezegd, als: 

1. het werk door een persoon zélf moet worden gedaan (vervanging mag niet); én 
2. door de opdrachtgever aangegeven kan worden hoe het werk moet worden verricht (de vrijheid 

is beperkt); én 
3. een vergoeding wordt betaald voor de verrichte werkzaamheden.  
 
Er ontstaat alleen een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) als aan alle drie 
voorwaarden is voldaan. Partijen kunnen het ontstaan van een arbeidsovereenkomst (echte 

dienstbetrekking) niet uitsluiten door (vooraf) in een overeenkomst aan te geven dat zij deze niet 
willen. Mochten zij geen arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) wensen aan te gaan, dan 
is ten eerste van belang dat hetgeen partijen met elkaar afspreken in de modelovereenkomst niet 
reeds ertoe leidt dat is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. Ten tweede is vervolgens 
belangrijk dat partijen feitelijk ook werken zoals zij in de overeenkomst hebben afgesproken.  
 
Deze, algemene nog niet concreet ingevulde, modelovereenkomst (Deel B) is zodanig verwoord, 

dat aan de eerste voorwaarde (de persoonlijke verplichting tot het verrichten van werkzaamheden) 
niet is voldaan. Het ontbreken van de persoonlijke verplichting tot het verrichten van 
werkzaamheden kan op de volgende twee manieren in een overeenkomst zijn geregeld: 

A. de Zzp’er hoeft het werk niet zelf te doen en mag zich willekeurig en zonder toestemming van 
de opdrachtgever laten vervangen; of 

B. de Zzp’er mag zich in principe laten vervangen door een derde, maar de opdrachtgever mag 
deze derde eventueel weigeren in geval hij of zij niet voldoet aan zogenaamde objectieve 
criteria. Bij objectieve criteria gaat het om strikte vereisten, die voor iedereen nodig zijn om 
bepaalde werkzaamheden bij een onderneming te mogen en kunnen verrichten. Objectieve 
criteria zijn niet: ervaringsvereisten, functie- of taakprofielen.  

Objectieve criteria zijn:  

(i) Beroepsspecifieke vergunningen en certificaten. Bijvoorbeeld: een rijbewijs vereist 
voor een chauffeur. 

(ii) Registratie in kwaliteits- of beroepsregister. Bijvoorbeeld: een BIG-registratie voor 
een arts of op het tableau staan van een advocaat. 

(iii) Verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Zzp’er en opdrachtgever spreken samen vooraf af welke van toepassing is/zijn en nemen deze 
vervolgens op in de bijlage bij deze modelovereenkomst. 

 

In deze overeenkomst is uitsluitend de tweede vervangingsvariant opgenomen en spelen de 

objectieve criteria dus een belangrijke rol. De Zzp’er hoeft het werk niet zelf te doen en mag zich 
dus zonder toestemming van de opdrachtgever door een derde laten vervangen, tenzij deze derde 
niet voldoet aan de vooraf vastgestelde objectieve criteria. De mogelijkheid tot vervanging is in 
de modelovereenkomst (Deel B) opgenomen in artikel 4, leden 2 en 3.  
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Mocht vervanging nodig zijn, dan is (bij alle varianten van vervanging) het volgende van belang: 

 uitsluitend de Zzp’er (en dus niet de opdrachtgever) kan/mag de vervanging regelen. Dit 
betekent ook dat de Zzp’er zich niet mag laten vervangen door een derde, die deel uitmaakt 
van een door de opdrachtgever geselecteerde pool van personen of staat op een door de 
opdrachtgever samengestelde lijst.  

 de opdrachtgever mag niet aangeven dat vervanging slechts is toegestaan na zijn 
toestemming; 

 de werkzaamheden mogen niet zodanig door de opdrachtgever zijn georganiseerd dat 
feitelijke vervanging eigenlijk niet mogelijk is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als het werk 
direct moet worden gedaan en dus voor de Zzp’er geen tijd is om een vervanger te regelen. 
Ook als persoonlijke kennis en kunde van de Zzp’er belangrijk zijn voor de uitvoering van een 
opdracht of als de opdrachtgever specifieke eisen stelt aan de manier, waarop de 
werkzaamheden moeten worden verricht, dan kan dit de feitelijke vervanging ook in de weg 
staan.  

 

Bij een recht op vrije vervanging beslist de Zzp’er dus zelf of hij of zij zich laat vervangen en door 
welke persoon. Het informeren van de opdrachtgever over een aankomende vervanging staat dit 
recht niet in de weg, mits de opdrachtgever niets te zeggen heeft over de keuze van de 

vervanger.  

 

Een arbeidsovereenkomst kan bij vrije vervanging dus worden uitgesloten, mits de Zzp’er ter zake 
van de vervanging feitelijk een beslissende stem heeft en de vervanging echt mogelijk is. Slechts 
in dit geval mag de opdrachtgever bij deze modelovereenkomst (Deel B) ervan uitgaan dat geen 
loonheffingen zijn verschuldigd.  

Bij dit uitgangspunt dient de volgende kanttekening te worden gemaakt. Mocht bij de 

opdrachtgever feitelijk toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking), 
dan wordt de tussen bemiddelaar en Zzp’er overeengekomen dienst gezien als 
arbeidsbemiddeling in de zin van artikel 1, lid 1, sub b, Wet allocatie arbeidskrachten door 
bemiddelaars (hierna: Waadi). Een eventueel tussen de Zzp’er en bemiddelaar overeengekomen 
bemiddelingsvergoeding is in deze situatie op de voet van artikel 3, lid 1, Waadi niet toegestaan.  

 
In het voorgaande is aangegeven dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte 
dienstbetrekking) in geval de persoonlijke verplichting tot het verrichten van werkzaamheden 
ontbreekt. Of de opdrachtgever mogelijk op andere gronden loonheffingen moet afdragen, is dan 
nog afhankelijk van de vraag of sprake is van uitzending dan wel een fictieve dienstbetrekking van 

toepassing is (zie punten 3 en 4).  

 
3. Voorbehoud uitzending en fictieve dienstbetrekking ‘tussenkomst’ 
Bij bemiddeling is, zoals bekend, sprake van betrokkenheid van drie partijen, te weten de 
bemiddelaar, de Zzp’er en de opdrachtgever. Voor de beoordeling van de Belastingdienst is 
belangrijk dat sprake is van een zodanige relatie tussen de opdrachtgever en de Zzp’er dat de factuur 
door of namens de Zzp’er aan de opdrachtgever wordt gestuurd en de Zzp’er door of namens deze 
opdrachtgever wordt betaald. In deze beoordeling is verder van belang dat sprake is van twee op 

zichzelf staande overeenkomsten, die optioneel kunnen worden aangegaan. Mocht de feitelijke situatie 

evenwel anders zijn, dan kan –afhankelijk van de omstandigheden- (zoals reeds aangegeven) een 
arbeidsovereenkomst ontstaan, maar er kan ook sprake zijn van uitzending dan wel de fictieve 
dienstbetrekking ‘tussenkomst’. 
 
De goedkeuring van de Belastingdienst geldt niet in geval uit de feitelijke situatie blijkt dat: 

(a) sprake is van uitzending ex artikel 7:690 BW. In dit geval wordt door een uitzendbureau een 
persoon ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze 
opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Kenmerkend voor uitzending is verder dat het 

uitzendbureau niet factureert namens degene die de werkzaamheden verricht en dat de 
opdrachtgever een betalingsverplichting heeft jegens het uitzendbureau; of 

(b) de bemiddelaar zich gedraagt als een intermediair, die een persoon ter beschikking stelt aan 

een opdrachtgever om voor deze opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De intermediair 
factureert in dit geval niet namens degene die de werkzaamheden verricht en de 
opdrachtgever heeft in de regel een betalingsverplichting jegens de intermediair. In dit geval is 
sprake van de fictieve dienstbetrekking ‘tussenkomst’ (artikel 2a, Uitvoeringsbesluit 
loonbelasting 1965), waarbij niet vereist is dat de opdrachtgever of de intermediair leiding 
geeft en/of toezicht houdt. 
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4. Voorbehoud overige fictieve dienstbetrekkingen  
In gevallen waarin geen sprake is van een echte dienstbetrekking, uitzending of tussenkomst 
kennen de loonheffingen nog een aantal ‘fictieve dienstbetrekkingen’. Als een (overige) fictieve 
dienstbetrekking van toepassing is, moet de opdrachtgever of de bemiddelaar toch loonheffingen 
inhouden en betalen. 
 
Met betrekking tot de fictieve dienstbetrekkingen voor ‘thuiswerkers’ en ‘gelijkgestelden’ kunnen 
partijen in de modelovereenkomst (Deel B) ervoor kiezen deze buiten toepassing te laten zijn. 
Dat geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte 
duur. Van belang is dat partijen de gezamenlijke keuze vóór de eerste betaling hebben 
vastgelegd. In deze overeenkomst blijkt de gezamenlijke keuze uit de tweede overeenkomst 
(Deel B), onder ‘In aanmerking nemende dat’, onder g. 

 
Deze algemene modelovereenkomsten zijn specifiek opgesteld voor situaties, waarin   sprake is 
van bemiddeling én het werkgeversgezag ontbreekt. Deze overeenkomsten kunnen niet worden 
gebruikt voor situaties, waarin andere fictieve dienstbetrekkingen van toepassing kunnen zijn. 
Dat is het geval bij: 

- Aanneming van werk 
- Overige tussenpersonen, agenten 
- Stagiaires 

- Meewerkende kinderen 
- Bestuurders van lichamen 
- Sekswerkers 

- Topsporters 

- (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) 
 
Voor deze gevallen kunnen de bemiddelaar en/of de opdrachtgever aan deze 
modelovereenkomsten niet de zekerheid ontlenen  dat zij geen loonheffingen zijn verschuldigd. 

 
5. Zekerheid onder voorwaarde conform feitelijke uitvoering 
De zekerheid dat de bemiddelaar en de opdrachtgever geen loonheffingen hoeven af te dragen 
geldt –ten overvloede- alleen als alle partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij 

hebben afgesproken in deze modelovereenkomsten. Slechts op grond hiervan kan ervan worden 
uitgegaan dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking), uitzending 
of een fictieve dienstbetrekking. 

 
6. Geen oordeel over ondernemerschap inkomstenbelasting of gevolgen voor de 

omzetbelasting en vennootschapsbelasting 

Dit model van de ABU en I-ZO, welke bestaat uit de bemiddelingsovereenkomst (Deel A) en de 
overeenkomst van opdracht (Deel B), ziet op vastlegging van afspraken tussen enerzijds de 

bemiddelaar en de Zzp’er en anderzijds tussen de opdrachtgever en de Zzp’er. De 
Belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten alleen ter zake van de vraag of sprake is van 
de plicht tot het afdragen van loonheffingen.  

 

De Belastingdienst merkt hierbij op dat op basis van deze modelovereenkomsten geen oordeel 

kan worden/is gegeven over de vraag of iemand ondernemer is in de inkomstenbelasting. Ook 
kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting. Evenmin 
heeft dit oordeel enige betekenis voor de vennootschapsbelasting en/of overige specifieke (niet 
fiscale) wet- en regelgeving, zoals het arbeidsrecht.  

 

Het voorgaande betekent dus dat partijen uitsluitend voor de loonheffingen vertrouwen 
kunnen ontlenen aan het gebruik van de beoordeelde modelovereenkomsten (Deel A en Deel 
B).  
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7. Kenmerknummer beoordeling 

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 9092076900. 

 

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst, moet de 

daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende 
nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen de bemiddelaar en 
de Zzp’er (Deel A) en tussen de opdrachtgever en de Zzp’er (Deel B) steeds de volgende tekst te 
worden gebruikt: 
 

“Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 1 maart 2022 onder nummer 
9092076900 beoordeelde overeenkomst.” 
Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomsten, kunnen partijen aan de 
door bemiddelaar, opdrachtgever en Zzp’er gebruikte overeenkomsten niet het vertrouwen 
ontlenen dat geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen.  

 

8. Gemarkeerde bepalingen, aanvullingen en wijzigingen 

In deze overeenkomst zijn bepaalde artikelen (door de Belastingdienst) gemarkeerd. Deze 
bepalingen bevatten voorwaarden, die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van het 

ontbreken van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking), uitzending of een fictieve 
dienstbetrekking. Deze bepalingen mogen dan ook niet worden gewijzigd. Mochten deze 

gemarkeerde bepalingen (toch) worden gewijzigd, dan kan na wijziging in elk geval niet meer 
de zekerheid worden ontleend dat de bemiddelaar of opdrachtgever geen loonheffingen 
hoeven af te dragen. 
 
De niet-gemarkeerde artikelen mag u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, mits 
deze niet in strijd komen met de gemarkeerde artikelen en/of het karakter van de 

modelovereenkomsten. Hetzelfde geldt voor het van toepassing zijn/verklaren van niet bij het 
verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde voorschriften, algemene voorwaarden etc.  
 

9. Geldigheidsduur beoordeling 

De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomsten in samenwerking met de ABU en de I-ZO 
opgesteld. Tussentijdse evaluatie van het gebruik van de modelovereenkomsten kan aanleiding 
vormen om de overeenkomsten aan te passen. 

 
Het oordeel over deze modelovereenkomsten heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen 

vanaf de datum van opstelling (1 maart 2022), onder voorbehoud van wijzigingen in relevante 
wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie en gewijzigd beleid kan aanleiding 
zijn het oordeel over deze modelovereenkomsten voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de 
Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 
 

10. Geen aansprakelijkheid schade 

De Belastingdienst heeft in samenwerking met ABU en I-ZO deze modelovereenkomsten 

uitsluitend opgesteld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten 
dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst, ABU en I-ZO zijn niet 
aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van het model. 
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Modelovereenkomst bemiddeling en modelovereenkomst van opdracht 

ABU/ I-ZO (versie vrije vervanging) 
 
Deze twee overeenkomsten: een bemiddelingsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht 

sluiten op elkaar aan. De overeenkomst van bemiddeling regelt de afspraken tussen de Zzp’er en 
de bemiddelaar. De overeenkomst van opdracht regelt de afspraken tussen de Zzp’er en de 

opdrachtgever die de Zzp’er inhuurt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 
Hierdoor heeft de Zzp’er een volledig beeld van zijn rechten en plichten tegenover de bemiddelaar 
en tegenover de opdrachtgever.  
 

Dit model bestaat uit twee overeenkomsten: 

A. Bemiddelingsovereenkomst tussen Zzp’er en bemiddelaar 

Hierin worden de diensten vastgelegd die de bemiddelaar voor de Zzp’er verricht, zoals het 

bijeenbrengen van vraag en aanbod, het opstellen en beheren van de overeenkomst, maar 
eventueel ook zakelijke dienstverlening als het namens de Zzp’er verzorgen van het 
factureringsproces. 

B. Opdrachtovereenkomst tussen Zzp’er en opdrachtgever 

Hierin worden de afspraken vastgelegd tussen de opdrachtgever en de Zzp’er ten aanzien van 

de uit te voeren werkzaamheden door de Zzp’er. 

 
I-ZO en ABU adviseren om beide overeenkomsten te gebruiken. Partijen zijn uiteraard vrij om daar 

een eigen afweging in te maken. I-ZO en ABU hebben ook een voorbeeldovereenkomst waarin de 

afspraken tussen bemiddelaar en opdrachtgever staan. Deze overeenkomst is niet ter beoordeling 
aan de Belastingdienst voorgelegd. Want de overeenkomst tussen bemiddelaar en opdrachtgever is 
niet van invloed op de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen de Zzp’er en de opdrachtgever. De 
voorbeeldovereenkomst tussen bemiddelaar en opdrachtgever is kosteloos verkrijgbaar via  
info@i-zo.nl. 
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Overeenkomst A: 

Bemiddelingsovereenkomst tussen Zzp’er en Bemiddelaar 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 

………………..………… [naam bedrijf] gevestigd en kantoorhoudende te ………..… [plaats], te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………….……… [naam], in de uitoefening van de functie 
van …………….… {functienaam], hierna te noemen “Zzp’er 

 
En 
 
……………….… [naam bedrijf] gevestigd en kantoorhoudende te ………..… [plaats], te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………..….… [naam], in de uitoefening van de functie van 
………………..……… [functienaam], hierna te noemen “Bemiddelaar”, 
 
Hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Partijen”. 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

a) Partijen gezamenlijk een overeenkomst aan wensen te gaan, waarbij Zzp’er na bemiddeling van 
Bemiddelaar overeenkomst(en) van opdracht aangaat met een opdrachtgever; 

b) Partijen wensen overeen te komen dat Bemiddelaar in opdracht van Zzp’er enige diensten 

verricht, hieronder benoemd in artikel 1; 

c) Zzp’er vrij is in het al dan niet sluiten van overeenkomsten van opdracht met andere 

opdrachtgevers en/of bemiddelaars; 

d) Bemiddelaar geen partij is bij de overeenkomst die tot stand komt tussen Zzp’er en een 
opdrachtgever; 

e) Zzp’er zich in deze Bemiddelingsovereenkomst niet verbindt tot het verrichten van 

werkzaamheden jegens Bemiddelaar of een opdrachtgever; 

f) Partijen de voorwaarden waaronder Bemiddelaar zijn haar dienstverlening zal uitvoeren 

schriftelijk als volgt wensen vast te leggen; 

g) Deze Bemiddelingsovereenkomst (hierna: “de Overeenkomst”) gebaseerd is op aan de door de 
Belastingdienst op 1 maart 2022 onder nummer 9092076900 beoordeelde modelovereenkomst. 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1 - Dienstverlening door Bemiddelaar aan Zzp’er, vergoeding, facturering en 

betaling 
1. Zzp’er geeft opdracht aan Bemiddelaar om de navolgende diensten te verrichten: 

a. Het op verzoek van Zzp’er bij elkaar brengen van vraag en aanbod, en het vinden van de 
opdracht voor Zzp’er een opdrachtgever. 

b. [Optie contractbeheer] Het opstellen en beheren van de opdrachtovereenkomst tussen 
Zzp’er en opdrachtgever inclusief het begeleiden van Zzp’er bij de totstandkoming van de 
afspraken in die opdrachtovereenkomst.  

c. [Optie facturatie] Het opstellen en het versturen van facturen aan opdrachtgever namens 
Zzp’er. Zzp’er draagt er zorg voor dat de specificatie van de verrichte werkzaamheden 
binnen [AANTAL] dagen na het verstrijken van een kalendermaand bij Bemiddelaar bekend 
is. Bemiddelaar stelt namens Zzp’er de factuur op en verstuurt deze aan opdrachtgever 
binnen [AANTAL] dagen.  

d. [Optie kassiersfunctie] Bemiddelaar verzorgt als dienstverlening aan Zzp’er de 

betaling namens opdrachtgever aan Zzp’er. Bemiddelaar zal Zzp’er betalen op het 

moment dat bemiddelaar de betaling van opdrachtgever dienaangaande heeft 
ontvangen. Ten aanzien van de betaling vervult Bemiddelaar uitsluitend een 
kassiersfunctie. Bemiddelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de betaling 
door opdrachtgever aan Zzp’er. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Zzp’er.  
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e. [Optie voorfinanciering, extra optie ingeval gekozen is voor kassiersfunctie ] Als 

extra dienstverlening richting Zzp’er zal Bemiddelaar, in afwijking van op artikel 1, lid 1, 
onder d, tweede volzin, tegen vergoeding binnen [AANTAL] dagen het gefactureerde bedrag 
voorfinancieren, ongeacht of opdrachtgever het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag al 
aan Bemiddelaar heeft voldaan. Mocht het om wat voor reden dan ook duidelijk worden dat 

de onderliggende factuur niet door opdrachtgever zal worden betaald, dan is het reeds 
betaalde bedrag door Bemiddelaar direct opeisbaar bij Zzp’er als onverschuldigd betaald 
en dient Zzp’er op eerste verzoek van Bemiddelaar het betaalde bedrag onverwijld doch 
uiterlijk binnen [AANTAL] werkdagen aan Bemiddelaar terug te betalen. Bemiddelaar 
stuurt Zzp’er een gespecificeerde factuur voor de in lid 1 genoemde diensten. Met betrekking 
tot deze diensten zijn de volgende vergoedingen van toepassing: <<vrije invulling>> Zzp’er 
betaalt voor deze diensten van Bemiddelaar binnen [AANTAL] dagen na ontvangst van de 

desbetreffende factuur van Bemiddelaar. 
 
Artikel 2  Verplichtingen van Zzp’er 
Zzp’er verstrekt voor eigen rekening onverwijld aan Bemiddelaar de volgende gegevens: 

a) uittreksel uit het Handelsregister Ja/nee; 
b) kopieën van alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde (vak)diploma’s, 

certificaten en getuigschriften Ja/nee; 
c) Btw-identificatienummer Ja/nee; 
d) verklaring omtrent gedrag Ja/nee; 
e) bewijs van Keurmerk Ja/nee; 
f) bewijs van inschrijving in Beroepsregister Ja/nee; 
g) kopie polis blad aansprakelijkheidsverzekering Ja/nee; 
h) Factuuradres Ja/nee; 

i) Kostenplaats Ja/nee; 
j) Bankgegevens Ja/nee. 

 
Artikel 3 – Aansprakelijkheid 
<< vrije invulling >> 
 
Artikel 4 – Geheimhouding 

<< vrije invulling >> 
 
Artikel 5 – Persoonsgegevens 

<< vrije invulling >> 
 
Artikel 6 – Vrijwaring en verrekening 

<< vrije invulling >> 
 
Artikel 7 – Duur van de Overeenkomst 
<< vrije invulling. >> 
 
Artikel 8 – Algemene bepalingen 
1. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang te 

beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: 
i. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt 

verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert 
dan wel wordt ontbonden; 

ii. sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en 
regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend 
zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden; 
iii. sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van de andere 

Partij, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan schuld van die Partij of aan een oorzaak 
welke krachtens de wet of de in  het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, 
als gevolg waarvan instandhouding van de Overeenkomst niet langer van opzeggende Partij 
kan worden verwacht; 

iv. de andere Partij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en 
deze Partij na schriftelijke aanmaning niet binnen veertien dagen alsnog aan deze 
verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;  
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v. de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht 

binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; 
vi. de andere Partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest; 

vii. beslag wordt gelegd op een of meer goederen van de andere Partij, tenzij dit beslag 

vexatoir is. 

2. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de 
omstandigheden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, welke tot gevolg 
zouden hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van 

de Overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest – Bemiddelaar de Overeenkomst 
niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aangegaan, zullen Partijen in overleg treden 
over wijziging van de Overeenkomst. Indien Partijen ter zake niet tot een vergelijk 
komen, heeft Bemiddelaar het recht, naar zijn keuze, de Overeenkomst zonder 
toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel de Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. De Partij die de Overeenkomst op grond van de in lid 1 en 2 genoemde gronden 

eindigt, is jegens de ander nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende 
schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van 
de Overeenkomst. 

4. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang bij overlijden van Zzp’er. 

 
Artikel 9 – Overige bepalingen 
1. De eventuele algemene voorwaarden van Bemiddelaar en Zzp’er zijn niet van toepassing op 

de Overeenkomst. 
2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door 

Partijen worden overeengekomen.  

3. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in 
acht wordt genomen. 

 
Artikel 10 – Rechtskeuze en bevoegde rechter 

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die tussen Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen door de meest 

gerede Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op [datum] 
 

Te [plaats]     Te [plaats]  
 
 
 
Bemiddelaar     Zzp’er 
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Onderdeel B:  

Opdrachtovereenkomst tussen Zzp’er en Opdrachtgever 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 

 ………………..… [naam bedrijf] gevestigd en kantoorhoudende te ………..… [plaats], te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………….… [naam], in de uitoefening van de functie van 
…………….…[functienaam], hierna te noemen “Zzp’er”; 
 
En 
 
……………….… [naam bedrijf] gevestigd en kantoorhoudende te ………..… [plaats], te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………..….… [naam], in de uitoefening van de functie van 
………………..……… [functienaam], hierna te noemen “Opdrachtgever”, 
 
Hierna gezamenlijk ook aangeduid als “Partijen”. 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 
a) Opdrachtgever een organisatie is die zich bezighoudt met   [……………………….…]; 
b) Zzp’er beschikt over kennis en ervaring op het gebied van […………………………]; 
c) Opdrachtgever ter zake van zijn onderneming behoefte heeft aan werkzaamheden als door 

Zzp’er uit te voeren; 
d) Opdrachtgever na bemiddeling van een bemiddelaar aan Zzp’er de opdracht wenst te 

verstrekken om voor hem werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen in deze 

opdrachtovereenkomst. 
e) Zzp’er vrij is in het al dan niet sluiten van overeenkomsten van opdracht met andere 

opdrachtgevers. 
f) Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van 

opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.  
g) 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 de 
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; 
h) Deze Opdrachtovereenkomst (hierna: “de Overeenkomst”) gebaseerd is op de door de 

Belastingdienst op 1 maart 2022 onder nummer 9092076900 beoordeelde 

modelovereenkomst; 
 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1 – Opdrachtverlening 
Opdrachtgever wenst gebruik te maken van de kennis en ervaring van Zzp’er, als hierboven 
genoemd onder “in aanmerking nemende dat, sub b”. Daartoe verleent Opdrachtgever aan Zzp’er, 

na bemiddeling door bemiddelaar, opdracht om in het kader van de uitoefening van zijn beroep 
en/of bedrijf de volgende werkzaamheden door Zzp’er te laten verrichten (hierna: “de Opdracht”): 
[omschrijving van de Opdracht] 
 
Artikel 2 – Uitvoering van de Opdracht 
1. Zzp’er accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op 

juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. 

2. Opdrachtgever kan aanwijzingen geven over de wijze waarop Zzp’er de opdracht realiseert. 
3. Zzp’er verplicht zich de werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren. 
4. Zzp’er zal zich als goed Zzp’er gedragen en de werkzaamheden overeenkomstig de wet en het 

maatschappelijk gebruik uitvoeren. 
5. Opdrachtgever verstrekt Zzp’er alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede 

uitvoering van de opdracht. 

6. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat Zzp’er ook ten behoeve van andere 
opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 
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Artikel 3 – Verplichtingen van Zzp’er 

1. Zzp’er verklaart in het bezit te zijn van – en garandeert dat een eventueel door hem 
ingeschakelde derde in het bezit is van – een voor de uit te voeren Opdracht adequate 
bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. [Optioneel:] Deze verzekering heeft 
een minimale dekking van € [BEDRAG] per gebeurtenis en minimaal € [BEDRAG] per jaar. 

Zzp’er garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking 
gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht. 

2. Zzp’er zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht de zorg 
van een goed Zzp’er in acht nemen, en garandeert dat de te verrichten werkzaamheden op 
vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd [optioneel: en dat de resultaten zullen 
voldoen aan de overeengekomen specificaties - alleen gebruiken als in artikel 2 
gekozen is voor een resultaatverplichting]. Tevens zal Zzp’er zich gedurende de 

Opdracht houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Zzp’er garandeert 
dat hij gedurende de looptijd van de Opdracht gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om 
de Opdracht uit te voeren.  

3. [optie] Zzp’er zorgt ervoor dat protocollen en huis- en gedragsregels die voor iedereen 
gelden op de locatie van Opdrachtgever en/of de locatie van derde(n) waar de Opdracht 
wordt uitgevoerd, en welke betrekking hebben op algemene of bijzondere 

veiligheidsvoorschriften, en/of voorschriften ter nakoming van toepasselijke wet- en 
regelgeving, in redelijkheid worden opgevolgd. Opdrachtgever zal deze protocollen en huis- 
en gedragsregels al dan niet via derden vóór aanvang van de werkzaamheden aan Zzp’er 
verstrekken. Zzp’er zal in redelijkheid meewerken aan voor een ieder geldende 
veiligheidsonderzoeken, die door Opdrachtgever worden voorgeschreven teneinde aan 
wet- en regelgeving te kunnen voldoen. 

4. In aanvulling op de gemaakte afspraken tussen Zzp’er en bemiddelaar, kunnen Zzp’er en 

opdrachtgever overeenkomen dat Zzp’er de volgende gegevens verstrekt aan opdrachtgever:  
a. uittreksel uit het Handelsregister Ja/nee; 
b. kopieën van alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde (vak)diploma’s 

Ja/nee; 
c. certificaten en getuigschriften Ja/nee; 
d. Btw-identificatienummer Ja/nee; 
e. verklaring omtrent gedrag Ja/nee; 

f. bewijs van Keurmerk Ja/nee; 
g. bewijs van inschrijving in Beroepsregister Ja/nee; 
h. kopie polisblad aansprakelijkheidsverzekering Ja/nee; 

i. kopie polisblad arbeidsongeschiktheidsverzekering Ja/nee; 
j. Factuuradres Ja/nee; 
k. Kostenplaats Ja/nee; 

l. Bankgegevens Ja/nee. 
 
Artikel 4 Nakoming en vervanging 

1. Indien op enig moment de Zzp’er voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een 
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de 
Zzp’er de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

2. Het staat de Zzp’er vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. 

Zzp’er meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden 
namens hem uitvoer(en)(t). Daarbij heeft opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te 
weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties. Zzp’er en opdrachtgever 
formuleren voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht, samen de objectieve 
kwalificaties waaraan Zzp’er en de eventuele vervanger(s) moet(en) voldoen. De objectieve 
kwalificaties worden als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. 

3. Zzp’er blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en 

het naleven van de gemaakte afspraken. 
4. Zzp’er zal gedurende de periode van vervanging Opdrachtgever blijven facturen op de in 

artikel 6 omschreven wijze en behoudt het recht op de Vergoeding jegens 
Opdrachtgever. Zzp’er maakt zelf afspraken met de derde(n) over een vergoeding aan 
de derde(n) voor zijn/hun werkzaamheden. Zzp’er draagt zelf zorg voor de betaling aan 
de derde(n). Opdrachtgever en Bemiddelaar maken uitdrukkelijk geen deel uit van deze 

afspraken en kunnen op geen enkele wijze verplicht worden om de derde(n) te betalen.  
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Artikel 5 - Hulpmiddelen 

Zzp’er beschikt over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde 
hulpmiddelen. Als er hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld door Opdrachtgever, zal 
Zzp’er daarvoor een vooraf in overleg vast te stellen vergoeding zijn verschuldigd aan 
Opdrachtgever. De voorwaarden voor het gebruik van de hulpmiddelen en de vergoeding 

voor het gebruik daarvan worden schriftelijk vastgelegd. Ook worden afspraken gemaakt 
over de betaling van deze vergoeding en de daarvoor geldende betalingstermijn. 
 
Artikel 6 – Vergoeding 
1. Opdrachtgever is aan Zzp’er een vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van de 

Opdracht. Opdrachtgever blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor nakoming 
van deze betalingsverplichting aan Zzp’er. 

2. Opdrachtgever betaalt Zzp’er € [BEDRAG] per [TIJDSEENHEID] exclusief btw. In de 
vergoeding zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en 
reistijd begrepen. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd zoals reistijd 
worden derhalve niet separaat vergoed. 

3. Zzp’er ontvangt alleen vergoeding voor de uren waarin Zzp’er werkzaamheden ten behoeve 
van Opdrachtgever verricht. 

4. Opdrachtgever is verplicht om de factuur van Zzp’er binnen [betalingstermijn] dagen te 

voldoen op een van de hierna genoemde wijzen: [Toelichting: kies een van de drie 
onderstaande opties] 

a. Zzp’er factureert rechtstreeks aan Opdrachtgever en Opdrachtgever betaalt rechtstreeks 
aan Zzp’er. Ja/nee 

b. Bemiddelaar verstuurt namens Zzp’er een factuur aan opdrachtgever en opdrachtgever 
betaalt rechtstreeks aan Zzp’er. Bemiddelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor 
de betaling door opdrachtgever aan Zzp’er. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Zzp’er. 
Ja/nee 

c. Bemiddelaar verstuurt namens Zzp’er een factuur aan opdrachtgever en opdrachtgever 
betaalt op de door bemiddelaar aangegeven wijze, waarbij bemiddelaar het factuurbedrag 
aan Zzp’er voorfinanciert. Bemiddelaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de 
betaling door opdrachtgever aan Zzp’er. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Zzp’er.  Ja/nee 

 

Artikel 8 - Concurrentiebeding 

<< vrije invulling>>  

[Let op: dit beding mag niet onredelijk bezwarend zijn] 

 
Artikel 9 - Intellectueel eigendom 

<< vrije invulling >> 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid  

<< vrije invulling >> 

 

Artikel 11 - Vrijwaring en verrekening 
<< vrije invulling >> 

 

Artikel 12 – Duur van de Overeenkomst 

<< vrije invulling >> 

 
Artikel 13 - Algemene bepalingen 

1. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang te 
beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien: 
i. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt 

verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert 
dan wel wordt ontbonden; 

ii. sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en 
regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende Partij komen en die zo ingrijpend 

zijn, dat van de opzeggende Partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden; 
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iii. sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van de andere 

Partij, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan schuld van die Partij of aan een oorzaak 
welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, 
als gevolg waarvan instandhouding van de Overeenkomst niet langer van opzeggende Partij 
kan worden verwacht; 

iv. de andere Partij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en 
deze Partij na schriftelijke aanmaning niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting 
voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct;  

v. de andere Partij haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht 
binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; 

vi. de andere Partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest; 

vii. beslag wordt gelegd op één of meer goederen van de andere Partij, tenzij dit beslag 

vexatoir is. 
2. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de 

omstandigheden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, welke tot 
gevolg zouden hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het 
aangaan van de Overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest – 

Opdrachtgever de Overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn 

aangegaan, zullen Partijen in overleg treden over wijziging van de 
Overeenkomst. Indien Partijen ter zake niet tot een vergelijk komen, heeft 
Opdrachtgever het recht, naar zijn keuze, de Overeenkomst zonder toepassing 
van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. De Partij die de Overeenkomst op grond van de in lid 1 en 2 genoemde gronden 
eindigt, is jegens de andere Partij nimmer gehouden tot enige schadevergoeding 
betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze 
artikelleden beëindigen van de Overeenkomst. 

4. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang bij overlijden van Zzp’er. 
 
Artikel 14 - Overige bepalingen 

1. De eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en Zzp’er zijn niet van toepassing op 
de Overeenkomst. 

2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door 
Partijen worden overeengekomen.  

3. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 

waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in 
acht wordt genomen. 

 
Artikel 15 - Rechtskeuze en bevoegde rechter 
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die tussen Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen door de meest 

gerede Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op [datum] 
 
Te [plaats]     Te [plaats]  
 
 

 
Opdrachtgever     Zzp’er 
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Bijlage objectieve criteria  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

In deze overeenkomst mag de Zzp’er zich in principe laten vervangen door een 
derde, maar de opdrachtgever mag deze derde eventueel weigeren in geval hij of zij 
niet voldoet aan zogenaamde objectieve criteria. Bij objectieve criteria gaat het om 

strikte vereisten, die voor iedereen nodig zijn om bepaalde werkzaamheden bij een 
onderneming te mogen en kunnen verrichten. Objectieve criteria zijn niet: 
ervaringsvereisten, functie- of taakprofielen.  

Er worden door de Belastingdienst maar enkele objectieve criteria toe gestaan: 

(i) Beroepsspecifieke vergunningen en certificaten. Bijvoorbeeld: een 

rijbewijs vereist voor een chauffeur. 

(ii) Registratie in kwaliteits- of beroepsregister. Bijvoorbeeld: een BIG-
registratie voor een arts of op het tableau staan van een advocaat. 

(iii) Verklaring omtrent gedrag (VOG). 

 

Zzp’er en opdrachtgever spreken samen vooraf af welke van toepassing is/zijn en 

nemen deze vervolgens op in deze bijlage bij deze modelovereenkomst. 

 


