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[Opdrachtgever] heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht
voorgelegd die ziet op de situatie waarin opdrachtgever opdrachtnemers inhuurt om
werkzaamheden te verrichten bij klanten van opdrachtgever. Ons is gevraagd te beoordelen
of er een verplichting is tot het afdragen of voldoen van loonheffingen als er conform deze
overeenkomst wordt gewerkt.
Beoordeling op basis van het verzoek
Onder voorbehoud van wat hierna is opgenomen, ben ik 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.
Op dit oordeel maak ik het volgende voorbehoud. Bij werken volgens de bijgevoegde
overeenkomst is geen sprake van een fictieve dienstbetrekking op grond van de
tussenkomstbepaling. Van belang hierbij is wel dat de opdrachtnemer werkzaam is in het
kader van de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Als
de opdrachtnemer voor het verwerven van opdrachten en opbrengsten te zeer afhankelijk is
van (de) opdracht(en) van één intermediair, is dat een belangrijke indicatie voor het
ontbreken van de vereiste economische zelfstandigheid. De intermediair zal dit in het
algemeen kunnen inschatten op basis van het aantal, de looptijd en de omvang van de door
hem met eenzelfde opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. De intermediair mag niet
(meer) aannemen dat aan het verlenen van tussenkomst geen gevolgen voor de
loonheffingen zijn verbonden, als hij naar aanleiding hiervan in redelijkheid moet twijfelen aan
de economische zelfstandigheid van opdrachtnemer. Overigens kan ook in situaties waarin
sprake is van substantieel werken via eenzelfde intermediair sprake zijn van
ondernemerschap, in de zin van de fictie, van de opdrachtnemer. Maar het is dan aan de
intermediair om dat aannemelijk te maken.
Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen
aan de orde:

1. De privaatrechtelijke dienstbetrekking (incl. uitzendovereenkomst) en de
gezagsverhouding (incl. het uitoefenen van leiding en toezicht door de derde). (Ik
concludeer dat bij werken op basis van de door u voorgelegde overeenkomst geen sprake
is van een dienstbetrekking vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding.)
2. De fictieve dienstbetrekking ‘tussenkomst’.
(Hiervoor is van belang of door de intermediair een beroep kan worden gedaan op het
zogenaamde ‘bewijsvermoeden’ voor zelfstandigheid van de opdrachtnemer.)
3. Informatie over andere fictieve dienstbetrekkingen.
(Voor specifieke arbeidsrelaties gelden andere ‘fictieve dienstbetrekkingen’. Ik maak op dit
punt een voorbehoud bij mijn beoordeling.)
4. De reikwijdte van deze beoordeling.
(Mijn standpunt geldt onder de voorwaarde dat opdrachtgever en opdrachtnemer in de
praktijk ook volgens de voorgelegde overeenkomst handelen. Ik heb de overeenkomst
uitsluitend beoordeeld voor de loonheffingen.)
5. Het gebruik van de beoordeelde overeenkomst.
(Kenmerknummer Belastingdienst; geldigheidsduur en gevolgen van aanvullingen en
wijzigingen.)
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Toelichting bij deze beoordeling
Tussenkomst: privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking
Arbeidsovereenkomst
Het eerste onderdeel van de beoordeling betreft de vraag of sprake is van een
privaatrechtelijke dienstbetrekking, zoals bedoeld in artikel 2, Wet op de loonbelasting 1964.
Er is hiervan sprake bij:
(a)

Een arbeidsovereenkomst, welke is gebaseerd op art.7:610 BW; of

(b)

Een uitzendovereenkomst, welke is gebaseerd op art.7:690 BW.

Ad (a)
Een arbeidsovereenkomst, in de zin van artikel 7:610 BW, is aanwezig als cumulatief aan de
volgende drie voorwaarden is voldaan:

1.

De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten; én

2.

De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid: én

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 van een
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
Ad (b)
Een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW kan worden gedefinieerd als een
bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij in het kader van de driehoeksrelatie tussen de
uitzendwerkgever, de werknemer en de derde arbeid wordt verricht op basis van een
arbeidsovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en de werknemer in de zin van artikel
7:610 BW. Daarbij geldt ten aanzien van de elementen arbeid en gezag dat de werknemer
in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever voor het verrichten van de
bedongen arbeid aan een derde ter beschikking wordt gesteld waarbij de werknemer werkt
onder toezicht en leiding van die derde. Het formele gezag ligt dus bij de uitzendwerkgever
en het materiële gezag wordt uitgeoefend door de inlener.
Mocht géén sprake zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan kan nog wel sprake
zijn van een fictieve dienstbetrekking, dat is het tweede onderdeel van de beoordeling.
Fictieve dienstbetrekking tussenkomst
De door u voorgelegde overeenkomst ziet op tussenkomst. Bij tussenkomst sluit een
opdrachtnemer een overeenkomst met een intermediair, op grond waarvan de
werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een derde. Dit betekent dat er geen
juridische band is tussen de derde en de opdrachtnemer. De opdrachtgever in de
arbeidsrelatie is de intermediair. Bij tussenkomst kan sprake zijn van een privaatrechtelijke
dienstbetrekking bij de intermediair (zie hiervoor). Echter, indien het element
‘gezagsverhouding’ bij de intermediair én de derde ontbreken, kan nog steeds sprake zijn
van een fictieve dienstbetrekking (artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
en de gelijkluidende bepaling voor de werknemersverzekeringen).
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Bij tussenkomst kan worden geoordeeld dat oor de opdrachtgever (intermediair) geen
sprake is van een verplichting tot het afdragen of voldoen van loonheffingen indien:
1.
géén sprake is van een ‘gezagsverhouding’ tot de intermediair, waarbij ook geen
sprake is van werkzaamheden onder leiding en toezicht van de derde (het formele en
materiële gezag ontbreekt dus); én
2.
de opdrachtgever (intermediair) aannemelijk kan maken dat ten aanzien van de
opdrachtnemer sprake is zelfstandigheid (artikel 2e, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965).
Voorwaarden fictieve dienstbetrekking en bewijsvermoeden
Overleg tussen de Belastingdienst en VNO-NCW heeft geresulteerd in een
modelovereenkomst inzake tussenkomst. Deze modelovereenkomst met toelichting is
opgenomen op de website van de Belastingdienst. Hierbij is ter zake van het
ondernemerschap van de opdrachtnemer opgenomen dat voor de opdrachtgever
(intermediair) voor de loonheffingen een bewijsvermoeden geldt, als in aanvulling op
andere gele bepalingen in de overeenkomst, is voldaan aan de vijf vereisten zoals
neergelegd in artikel 9, lid 1, van de gepubliceerde modelovereenkomst tu ssenkomst.
Dit betreft het vastleggen van:
1. de inschrijving van opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
2. het BTW-nummer van opdrachtnemer;
en het maken van afspraken over:
3. aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de derde;
4. een concurrentie- en/of relatiebeding dat de opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in
het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;
5. het risico van non-betaling door de derde.
Indien voldaan is aan de genoemde voorwaarden, mag de opdrachtgever (intermediair)
aannemen dat de fictieve dienstbetrekking voor ‘tussenkomst’ niet van toepassing is.
Op grond van artikel 9, lid 2 van de gepubliceerde modelovereenkomst geldt dit
bewijsvermoeden echter niet indien opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor
opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan
gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.
In de voorgelegde overeenkomst is als bijlage 2 een ‘ondernemerstoets’ opgenomen. Bij
deze benadruk ik dat deze ondernemerstoets géén onderdeel uitmaakt van het
‘bewijsvermoeden’ zoals opgenomen in artikel 2.5 van de door opdrachtgever voorgelegde
overeenkomst. Tot het bewijsvermoeden zoals daar bedoeld worden gerekend de bepalingen
in artikel 2.1 het 1e en 2e streepje, artikel 2.4 (voor andere opdrachtgevers mogen werken),
artikel 5.1 t/m 5.4 (ontbreken werkgeversgezag, leiding en toezicht), artikel 5.6 (kosten
hulpmiddelen voor rekening opdrachtnemer), artikel 7.6 (debiteurenrisico), artikel 9
(aansprakelijkheid) en artikel 13 (geen concurrentiebeding). De in bijlage 2 opgenomen
‘ondernemerstoets’ heeft dus géén onderdeel uitgemaakt van de beoordeling en ligt niet ten
grondslag aan mijn oordeel. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen aan mijn oordeel dan
ook in geen geval de conclusie verbinden dat de opdrachtnemer aangemerkt zal worden als
ondernemer voor de Inkomstenbelasting.
Uitkomst van de beoordeling op basis van uw verzoek
Aan de hand van voorgelegde overeenkomsten beoordeelt de Belastingdienst of de daarin
opgenomen bepalingen al dan niet bijdragen aan de aanwezigheid van de hiervoor
genoemde drie elementen van een arbeidsovereenkomst in de relatie van opdrachtnemer tot
de opdrachtgever en de derde. Daarnaast beoordeelt de Belastingdienst in een situatie van
tussenkomst of de opdrachtgever gebruik kan maken van de uitzondering op de fictieve
dienstbetrekking, inclusief het bewijsvermoeden.
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Uit de beoordeling van de door u voorgelegde overeenkomst komt naar voren dat er geen
sprake is van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever (intermediair) en opdrachtnemer.
Evenmin is er op grond van de overeenkomst sprake van leiding en toezicht tussen de derde
(opdrachtgever van intermediair) en opdrachtnemer.
Voor de beoordeling van de gezagsverhouding is van belang in hoeverre de opdrachtgever of
de derde 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,
leidt de Belastingdienst af of sprake kan zijn van een gezagsverhouding. 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 onderlinge samenhang
bezien, heb ik geoordeeld dat geen sprake is van een gezagsverhouding. Het meest duidelijk
komt dit naar voren in overweging d, e, g en h en artikel 2.1, 2.4, 2.5, artikel 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.6, artikel 7.6 en artikel 13 van de overeenkomst, alsmede onderdeel 1 en 2 van
bijlage 1, die gezamenlijk de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever en de derde
nadrukkelijk beperken. Hierbij merk ik wel op het bepaalde in artikel 5.7 niet kan leiden tot
een verruiming van die instructiebevoegdheid van de opdrachtgever en de derde.
Ook wordt bij werken volgens de overeenkomst voldaan aan de voorwaarden om gebruik te
maken van het eerdergenoemde bewijsvermoeden op basis waarvan de fictieve
dienstbetrekking tussenkomst niet van toepassing is (zie overweging d, e en g en artikel 2.1
(1e en 2e streepje), artikel 2.4, artikel 5.1 t/m 5.4, artikel 5.6, artikel 7.6, artikel 9 en artikel
13).
Voor de volledigheid merk ik nog op dat in overweging j is opgenomen dat de
werkopdrachtonderdeel uitmaakt van de overeenkomst. De werkopdracht is vrij in te vullen.
Ik benadruk daarom dat de inhoud van de werkopdracht geen afbreuk mag doen aan de
bepalingen in de overeenkomst. Opdrachtgever heeft dit opgenomen in artikel 14.3, derde
volzin van de overeenkomst.
Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering
Intermediair hoeft als opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als:



partijen (intermediair en opdrachtnemer) en de derde in de praktijk handelen
conform hetgeen zij in de aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomst hebben
afgesproken, resp. conform hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd; én
de opdrachtnemer niet hoofdzakelijk werkzaam is voor intermediair op basis van
(opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van
de werkzaamheden gebruikelijk is.

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 niet teruggekomen.
Voorbehoud toepasselijkheid enkele andere fictieve dienstbetrekkingen
Ik heb hiervoor vermeld dat bij tussenkomst sprake kan zijn van een fictieve
dienstbetrekking. Daarnaast kennen de loonheffingen nog andere fictieve
dienstbetrekkingen. Ingeval van tussenkomst is slechts in uitzonderlijke situaties sprake van
samenloop met andere fictieve dienstbetrekkingen.
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Sinds 1 mei 2016 kunnen opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen de
fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hun arbeidsrelatie
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 dienstbetrekkingen voor
thuiswerkers en gelijkgestelden niet van toepassing zijn (zie onderdeel h van hetgeen
partijen in aanmerking nemen van de bijgevoegde overeenkomst).
Bij mijn beoordeling, maak ik een voorbehoud voor de situaties waarin een andere fictieve
dienstbetrekking van toepassing is, omdat ik dit niet kan beoordelen op basis van de door u
voorgelegde overeenkomst. Lees de bijlage voor meer informatie over fictieve
dienstbetrekkingen.
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.
Kenmerknummer beoordeling
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 9051567429.

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 10 maart 2016 onder
nummer 9051567429 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 wijzigingen
in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding
zijn 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 (inclusief bijlagen)
bepalingen en/of onderdelen worden toegevoegd of worden gewijzigd, kan dit gevolgen
hebben voor mijn oordeel (zie in dit verband bijvoorbeeld bijlage 1, waarbij de invulling van
onderdeel 1 gevolgen kan hebben voor dit oordeel indien de invulling afbreuk doet aan
eerder genoemde beperkte instructiebevoegdheid). Hetzelfde geldt ten aanzien van niet bij
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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 geen sprake is van
een gezagsverhouding. Tevens is geoordeeld dat de fictieve dienstbetrekking bij
tussenkomst niet van toepassing is, mede met inachtneming van de bepalingen omtrent het
‘bewijsvermoeden’. Ingeval van aanvullingen of wijzigingen die afbreuk doen aan deze
onderdelen, 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 (model)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 het model.
Bijlagen:
1)
2)

fictieve dienstbetrekking
beoordeelde overeenkomst
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Bijlage 1

Algemene informatie over fictieve dienstbetrekkingen

Let op!
In situaties van tussenkomst is slechts in uitzonderlijke situaties sprake van samenloop met
nog andere fictieve dienstbetrekkingen. Andere fictieve dienstbetrekkingen kunnen mogelijk
wel van toepassing zijn, als de feitelijke uitvoering afwijkt van de voorgelegde
overeenkomst.
Mocht een van deze situaties zich voordoen, dan kan de opdrachtgever aan deze beoordeling
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 fictieve
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.
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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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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT [NAAM KLANT]
Nummer: [nummer]
Afgesloten tussen [Naam opdrachtnemer]
te [vestigingsplaats]
en
[Naam opdrachtgever] te [vestigingsplaats]

De ondergetekenden:
1. [Bedrijfsnaam opdrachtgever], statutair gevestigd en kantoorhoudende te
[vestigingsplaats], rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam],
(hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’);
en
2. [Bedrijfsnaam opdrachtnemer], gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [kvk-nummer], rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam], (hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’),
Hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,
Nemen in aanmerking:
a. Opdrachtgever is dienstverlener op het gebied van het inlenen van tijdelijke
arbeidskrachten. Zij ondersteunt haar klanten bij de uitvoering van het inleenproces.
b. [Klant naam], hierna te noemen: de ‘Klant’, heeft Opdrachtgever verzocht een of meer
arbeidskrachten aan haar ter beschikking te stellen voor het verrichten van
werkzaamheden, hierna te noemen: ‘de Opdracht’.
c. Opdrachtnemer werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de
zelfstandige uitoefening van een beroep.
d. Opdrachtnemer is als zodanig ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
e. Het BTW-nummer van Opdrachtnemer is [btw-nummer].
f. Opdrachtnemer is bereid en in staat de door de Klant gegeven Opdracht en de in dat
kader gevraagde werkzaamheden te verrichten.
g. Partijen zullen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met als uitdrukkelijke
bedoeling en voorwaarde dat deze afspraken en de uitvoering daarvan noch tussen hen,
noch tussen de Klant en Opdrachtnemer als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in
artikel 7:610 BW, als een uitzendrelatie als bedoeld in artikel 7:690 BW, of als een
fictieve dienstbetrekking van tussenkomst kan worden gekwalificeerd.
h. Partijen, kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst
opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
i. De onderhavige overeenkomst, hierna te noemen: de ‘Overeenkomst van opdracht’,
bevat de algemene afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
j. Nadere afspraken met betrekking tot de concrete Opdracht zullen in een bijlage bij
deze Overeenkomst van opdracht, hierna te noemen: de ‘Werkopdracht’, worden
opgenomen. De Werkopdracht maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van deze Overeenkomst
van opdracht.
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k. Partijen wensen hun rechtsverhouding nader te regelen en vast te leggen in deze
Overeenkomst van opdracht, in verband waarmee zij
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Algemeen
1.1 Opdrachtnemer is bereid om zich ter beschikking te stellen conform hetgeen in de
Werkopdracht is overeengekomen. Een model Werkopdracht wordt als bijlage 1 aan
deze Overeenkomst van opdracht gehecht.
1.2 Opdrachtnemer staat er voor in dat de uitvoering van deze Overeenkomst van
opdracht en de Werkopdracht niet strijdig is met de voor Partijen en de Klant uit de
Wet Arbeid Vreemdelingen voortvloeiende verplichtingen en verleent Opdrachtgever
en de Klant volledige vrijwaring ten aanzien van de schade die ontstaat door
overtreding van deze wet.
Artikel 2 Ondernemerschap Opdrachtnemer
2.1 Opdrachtnemer heeft bij het aangaan van deze Overeenkomst van opdracht aan
Opdrachtgever de
volgende documenten ter beschikking gesteld:
- een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- een kopie van het verkregen btw-nummer;
- een kopie van het polis blad van de door hem afgesloten adequate verzekering ter
dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid (waaronder begrepen
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) zoals bedoeld in artikel 9.4 van deze
Overeenkomst van opdracht;
- de volledig en naar waarheid ingevulde bijlage 2 ‘Ondernemerstoets’.
2.2 Opdrachtnemer verklaart dat hij begrijpt dat hem op geen enkele wijze
arbeidsrechtelijke bescherming toekomt. Titel 10 van boek 7 Burgerlijk Wetboek is op
hem niet van toepassing.
2.3 Opdrachtnemer verklaart voorts dat hij zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst
aangaande omzetbelasting, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen stipt
nakomt.
2.4 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook
ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
2.5 Opdrachtgever gaat er gelet op de inhoud van deze Overeenkomst van opdracht
vanuit dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf
of in de zelfstandige uitoefening van een beroep (bewijsvermoeden). Dit
bewijsvermoeden is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is
voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere
duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.
Artikel 3 Aanvang, duur en beëindiging van de Overeenkomst van opdracht
3.1 Deze Overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor de bepaalde tijd of voor de
duur van het project zoals vermeld in de Werkopdracht en eindigt van rechtswege door
het verstrijken van de overeengekomen tijd of door het eindigen van het project
waarvoor Opdrachtnemer is ingeleend.
3.2 Opdrachtgever kan de Overeenkomst van opdracht krachtens artikel 7:408 lid 1 BW
te allen tijde (tussentijds) opzeggen. Krachtens artikel 7:408 lid 2 BW staat dit
Opdrachtnemer niet vrij. In afwijking van de wettelijke bepalingen kunnen beide Partijen
deze Overeenkomst van opdracht te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming
van de in de Werkopdracht overeengekomen wederzijdse opzegtermijn.
3.3 Deze Overeenkomst van opdracht eindigt met onmiddellijke ingang op de dag
waarop:
a. een van Partijen in (voorlopige) surseance van betaling verkeert;
b. een van Partijen in staat van faillissement is verklaard;
c. een van Partijendoor beslaglegging, onder curatele stelling of op andere wijze de
beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen is verloren;
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d. een van Partijen ontbonden is of een gebeurtenis zich heeft voorgedaan die de
ontbinding tot gevolg heeft;
e. Opdrachtnemer overlijdt.
3.4 In afwijking van artikel 3.2 kan Opdrachtgever de Overeenkomst van opdracht met
onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen:
a. indien en zodra de Klant de Opdracht beëindigt;
b. Opdrachtnemer is wegens ziekte of welke oorzaak ook voor een periode langer dan 5
werkdagen niet in staat om ten behoeve van de Klant werkzaamheden te verrichten;
c. indien en zodra Opdrachtgever aan Opdrachtnemer meedeelt dat de
screeningsprocedure niet positief is of wordt afgesloten conform artikel 4.2 van deze
Overeenkomst van opdracht;
d. Opdrachtnemer handelt in strijd met de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV);
e. indien blijkt dat Opdrachtnemer de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, hij
onjuiste informatie heeft verschaft over zijn opleidings- en arbeidsverleden, anderszins
niet integer heeft gehandeld of schade heeft toegebracht aan Opdrachtgever en/of de
Klant door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
3.5 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst van opdracht opzegt in verband met één van
de in artikel 3.4 genoemde gevallen, is zij nimmer tot enige schadeloosstelling gehouden.
Artikel 4 Screening
4.1 Opdrachtnemer wordt voor aanvang van de Werkopdracht onderworpen aan een door
de Klant voorgeschreven screeningsprocedure. Opdrachtnemer wordt voor aanvang van
de Werkopdracht in kennis gesteld van de op dat moment geldende procedure. Het
afgeven van een originele en geldige Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van
de screeningsprocedure.
4.2 Binnen 4 weken na aanvang van de screeningsprocedure deelt Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer mee of de screeningsprocedure positief kan worden afgesloten.
4.3 Indien de screeningsprocedure niet positief kan worden afgesloten en er al
werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de uitvoering van deze werkzaamheden voor rekening
en risico van Opdrachtnemer indien de Klant deze werkzaamheden als gevolg hiervan
niet vergoedt.
Artikel 5 Uitvoering van de werkzaamheden
5.1 Opdrachtnemer accepteert de Werkopdracht en aanvaardt daarmee de volle
verantwoordelijkheid voor het resultaat van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is bij
het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht
deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Klant of Opdrachtgever.
5.2 De Klant kan aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de
werkzaamheden. Indien Opdrachtnemer zich niet houdt aan de aanwijzingen en
instructies van de Klant omtrent het resultaat van de werkzaamheden, en Opdrachtgever
een boete opgelegd krijgt van de Klant, dan zal Opdrachtgever deze boete verhalen op
de Opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, veer zover dat
voor de uitvoering van de Werkopdracht nodig is, afstemming met de Klant plaats in
geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.
5.4 Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de
arbeidstijden bij de Klant. Het kan voorkomen dat de Klant haar kantoren, werklocaties
en terreinen een aantal dagen per jaar sluit voor het verrichten van werkzaamheden. Het
is Opdrachtnemer in dat geval niet toestaan aldaar werkzaamheden te verrichten.
5.5 De Klant verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheden en informatie benodigd voor
een goede uitvoering van de werkzaamheden.
5.6 De Klant kan aan Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden hulpmiddelen ter beschikking stellen. De daarmee samenhangende
kosten worden in rekening gebracht bij Opdrachtnemer.
5.7 De Klant kan bepalen dat Opdrachtnemer ten behoeve van het resultaat van de
werkzaamheden vóór of tijdens de uitvoering van de Werkopdracht specifieke scholing
c.q. training/opleiding dan wel werkinstructies nodig heeft. Opdrachtgever en/of de Klant

9051567429_Opdrachtgever bij Tussenkomst
pagina 11

Voorbeeldovereenkomst | Opdrachtgever bij Tussenkomst
Beoordeling Belastingdienst nr. 9051567429 | 10 maart 2016

zal dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar maken.
Opdrachtnemer is gehouden deze specifieke scholing c.q. training/opleiding dan wel
werkinstructies op te volgen. De kosten daarvan alsmede de uren die voor scholing
worden aangewend, komen voor rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 6 Tarieven en vergoedingen
6.1 Het in de Werkopdracht vermelde uurtarief is all-in, inclusief reiskosten voor woonwerkverkeer en andere door Opdrachtnemer in het kader van de Werkopdracht te maken
kosten, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Indien op verzoek van de Klant reizen (werk-werk) worden gemaakt heeft de
Opdrachtnemer recht op een vergoeding op basis van de gereden kilometers van
postcode naar postcode. Indien hierover discussie ontstaat, zullen de gereden kilometers
aan de hand van de website van de ANWB worden berekend.
6.3 Kosten gemaakt door de Opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden
komen slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant vooraf schriftelijk
toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten. Opdrachtnemer zal de
goedgekeurde kostendeclaratie aan zijn factuur hechten.
6.4 Alleen de uren die daadwerkelijk door de Opdrachtnemer zijn gewerkt voor de Klant
in het kader van de Werkopdracht worden aan Opdrachtnemer vergoed. Reisuren in
verband met woon-werkverkeer, pauzes, tijd voor eigen administratie en
kwaliteitsontwikkeling- en bewaking zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
6.5 Het aantal door Opdrachtnemer gewerkte uren wordt door de Klant tussentijds
geaccordeerd. Opdrachtnemer draagt in verband hiermee zorg voor registratie van zijn
gewerkte uren op de door de Klant voorgeschreven wijze binnen 10 dagen na afloop van
een kalendermaand.
6.6 Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over uren die niet door de Klant zijn
geaccordeerd. Opdrachtnemer dient bewijs van deze goedkeuring aan zijn factuur te
hechten.
6.7 Indien de Klant binnen 10 werkdagen na aanvang van de Werkopdracht meedeelt dat
de Opdrachtnemer niet naar tevredenheid c.q. conform de verwachtingen van de Klant
functioneert en de Klant de Opdracht om die reden met onmiddellijke ingang beëindigt,
komen de tot dat moment door de Opdrachtnemer gewerkte uren voor rekening en risico
van de Opdrachtnemer en is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd conform
artikel 3.5.
6.8 Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of welke oorzaak ook voor een periode langer
dan 5 werkdagen niet in staat is om ten behoeve van de Klant werkzaamheden te
verrichten, dan eindigt de Overeenkomst van opdracht zoals bepaald in artikel 3.4 onder
b. Opdrachtnemer kan een vervanger aan Opdrachtgever voordragen.
Artikel 7 Facturering
7.1 Omwille van het milieu verzoekt Opdrachtgever Opdrachtnemer zijn factuur per
kalendermaand digitaal naar facturen@Opdrachtgever.nl te sturen.
7.2 Tenzij anders overeengekomen in de Werkopdracht, worden de daadwerkelijk
gewerkte uren, de reiskosten in verband met reizen (werk-werk) en kostendeclaraties
uiterlijk binnen 6 maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de kosten zijn
gemaakt, gefactureerd door Opdrachtnemer, op straffe van verval van de verplichting
van Opdrachtgever tot betaling daarvan. Opdrachtnemer vermeldt hierbij het aantal
uren, het uurtarief en het nummer van de Werkopdracht.
7.3 Opdrachtgever betaalt de facturen van Opdrachtnemer in beginsel binnen 35 dagen
na ontvangst van de factuur, tenzij Opdrachtgever uit hoofde van de wet of deze
Overeenkomst van opdracht of anderszins een opschortings- of verrekeningsrecht heeft,
in welk geval Opdrachtgever geen rente is verschuldigd.
7.4 [Optioneel] Door Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtgever een factuurkorting van
2% op het totale factuurbedrag verstrekt wanneer Opdrachtgever de factuur uiterlijk
binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur voldoet, maar niet eerder dan op de tweede
woensdag van de daarop volgende maand. Het staat Opdrachtgever vrij deze korting te
verrekenen met de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever.
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7.5 Opdrachtgever kan op verzoek van Opdrachtnemer aanvullende diensten verrichten,
waarover separate afspraken zullen worden gemaakt. De vergoeding voor deze diensten
zal worden verrekend met het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde
uurtarief.
7.6 Indien Opdrachtgever geen betaling ontvangt van de Klant voor de door
Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, draagt Opdrachtnemer hiervan het
debiteurenrisico. Indien betaling aan Opdrachtnemer reeds heeft plaatsgevonden, dan zal
Opdrachtnemer dit bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever binnen 3 dagen
terugbetalen aan Opdrachtgever.
Artikel 8 Fiscale verplichtingen Opdrachtnemer
8.1 Opdrachtnemer verklaart zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst aangaande
omzetbelasting, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen stipt na te komen.
8.2 [Vrije invulling]
8.3 [Optioneel] Opdrachtnemer overlegt aan Opdrachtgever, zonder dat daarom dient te
worden verzocht, eenmaal per kwartaal een door een bevoegd Registeraccountant of
Accountant Administratieconsulent ondertekende verklaring conform "Model 3000
Assurance Rapport / Accountantsverklaring", betreffende de juiste, volledige en tijdige
aangifte en betaling voor wat betreft de omzetbelasting, loonheffingen (loonbelasting,
premies volks- en werknemersverzekeringen) aan de Belastingdienst met betrekking tot
de (wettelijke) nakoming van fiscale verplichtingen door Opdrachtnemer, dan wel
ingeschakelde derde, ten aanzien van de in het kader van de uitvoering van deze
Overeenkomst van opdracht ingezette deskundige.
Artikel 9 Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
9.1 Opdrachtnemer is, met uitsluiting van Opdrachtgever en de Klant, aansprakelijk voor
door de Opdrachtnemer aan de Klant of derden bij de uitvoering van de Werkopdracht
veroorzaakte schade, daaronder begrepen beroeps- en bedrijfsschade. Deze
aansprakelijkheid is beperkt tot [nader in te vullen, afhankelijk van de klant, doch
minimaal € 200.000,- per gebeurtenis] per gebeurtenis en tot [bedrag] per kalenderjaar.
Opdrachtgever en de Klant zijn niet aansprakelijk voor door de Opdrachtnemer in het
kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden uit hoofde van de Werkopdracht
geleden schade, tenzij de wet (dwingend) anders bepaalt. In dat laatste geval is de
schade tot gelijke bedragen als hiervoor vermeld beperkt.
9.2 Maakt de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik van de
hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor
eigen gedragingen aansprakelijk.
9.3 Bij schade ten gevolge van wanprestatie vergoedt Opdrachtnemer alle directe
schade, daar onder in elk geval begrepen:
• alle redelijke kosten om de schade te beperken;
• vanwege de wanprestatie gemaakte kosten voor extra inzet van arbeidskrachten;
• kosten gemoeid met de aankoop van vervangende bedrijfsmiddelen;
• redelijke juridische kosten;
• kosten die gemaakt zijn door Opdrachtgever of de Klant om wanprestatie te
voorkomen.
9.4 Ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid (waaronder
begrepen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) ten opzichte van onder meer
Opdrachtgever en de Klant dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor het afsluiten en in
stand houden van aIle relevante en adequate verzekeringen. De door Opdrachtnemer
verschuldigde verzekeringspremies worden geacht te zijn begrepen in de
overeengekomen prijzen en tarieven. Polissen, afsluitnota's en premiekwitanties en de
bewijzen dat de met betrekking tot de goederen verschuldigde lasten en belastingen zijn
betaald, dienen op haar eerste verzoek aan Opdrachtgever te worden getoond. Indien
Opdrachtnemer verzuimt deze gegevens aan te leveren, dan zal Opdrachtgever de
betaling van de facturen aan Opdrachtnemer opschorten.
9.5 Opdrachtnemer kan aan de verplichting zoals in artikel 9.4 vermeld voldoen door zich
aan te sluiten bij de beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering die Opdrachtgever als
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verzekerde heeft afgesloten tot dekking van haar mogelijke aansprakelijkheid ten
opzichte van haar opdrachtgevers, onder meer ter zake van deze Overeenkomst van
opdracht en de Werkopdrachten. De vergoeding wordt door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer gefactureerd en verrekend met de door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.
Artikel 10 Geheimhouding
Opdrachtnemer zal geen vertrouwelijke informatie van of over Opdrachtgever, de Klant,
hun activiteiten en relaties, die hem ter kennis is gekomen ingevolge onderhavige
Overeenkomst van opdracht en/of de Werkopdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en
alsdan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de Werkopdracht naar
behoren te kunnen uitvoeren of op hem een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
Opdrachtnemer is gehouden een aparte geheimhoudingsverklaring te ondertekenen als
onderdeel van de pre-employment screening.
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De Klant heeft het exclusieve eigendomsrecht op hetgeen de Opdrachtnemer ter
uitvoering van de Werkopdracht vervaardigt. Voor zover de wet bepaalt dat dit
eigendomsrecht aan de Opdrachtnemer toekomt, draagt Opdrachtnemer dit recht hierbij
aan de Klant over, waarbij Opdrachtnemer eveneens afstand doet van een eventueel
recht op een vergoeding daarvoor.
11.2 Opdrachtnemer doet afstand van en zal geen vorderingen instellen ter zake van
intellectuele eigendomsrechten en schade jegens Opdrachtgever en de Klant in verband
met door hem in het kader van de Werkopdracht verrichte werkzaamheden.
11.3 Indien Opdrachtgever met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten nadere
voorwaarden krijgt opgelegd van de Klant na het sluiten van deze Overeenkomst van
opdracht, zal zij deze aan Opdrachtnemer kenbaar maken en gelden die nadere
voorwaarden vanaf dat moment ook tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
11.4 Opdrachtnemer staat er voor in dat ook indien er geen sprake is van specifieke
instructies als bedoeld in artikel 11.3, hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden geen
inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Tevens verleent
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en de Klant volledige vrijwaring voor het geval zij
hiervoor worden aangesproken. Als het in verband met deze rechten van derden
verboden wordt om van hetgeen de Opdrachtnemer heeft vervaardigd gebruik te maken,
zal Opdrachtnemer er voor zorgen dat er een gelijkwaardige vervanging van hetgeen hij
heeft vervaardigd wordt gerealiseerd, of de rechten op het intellectuele eigendom
verwerven, dan wel het vervaardigde werk terugnemen tegen terugbetaling van hetgeen
Opdrachtgever c.q. de Klant daarvoor heeft betaald.
Artikel 12 Afgifte hulpmiddelen en stukken
Opdrachtnemer is gehouden om alle hulpmiddelen en stukken, waaronder maar niet
beperkt tot apparatuur en programmatuur, gegevensdragers, informatie, en/of kopieën
daarvan en documenten en/of afschriften daarvan van Opdrachtgever en/of de Klant,
hoegenaamd ook, die hij — als uitvloeisel van de Werkopdracht of anderszins — onder
zich heeft, binnen 5 werkdagen na beëindiging van de Werkopdracht op eigen initiatief
aan Opdrachtgever en/of de Klant te retourneren en na overleg met Opdrachtgever en/of
de Klant van de eigen computersystemen te verwijderen en deze niet (in welke vorm dan
ook) te behouden.
Artikel 13 Exclusiviteit
Partijen komen uitdrukkelijk geen relatie- en/of concurrentiebeding overeen, zodat
Opdrachtnemer niet onredelijk wordt beperkt in het verwerven en uitvoeren van
opdrachten voor andere opdrachtgevers. Indien de belangen van Opdrachtgever en/of de
Klant hierdoor worden geschaad, dan is Opdrachtnemer gehouden hiervan melding te
maken en over een oplossing met Opdrachtgever in gesprek te treden.
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Artikel 14 Overige bepalingen
14.1 Indien en voor zover bepalingen uit deze Overeenkomst van opdracht niet
rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden uitgevoerd zal de geldigheid van deze
Overeenkomst van opdracht hierdoor voor het overige niet worden aangetast. Partijen
zullen in dat geval de betreffende bepaling vervangen door een geldige of uitvoerbare
bepaling die naar inhoud en strekking de vervangende bepaling zoveel mogelijk
benadert. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventuele lacunes in deze Overeenkomst
van opdracht.
14.2 Geen van Partijen is bevoegd tot overdracht of verpanding van zijn rechten uit
hoofde van deze Overeenkomst van opdracht aan derden, zonder voorafgaande
goedkeuring van de andere Partij.
14.3 Deze Overeenkomst van opdracht vormt met de Werkopdracht(en) de volledige
overeenkomst tussen Partijen. Alle eventuele eerdere, mondelinge of schriftelijke
overeenkomsten tussen Partijen over dezelfde onderwerpen dienen door ondertekening
van deze overeenkomst geheel als vervallen te worden beschouwd. De inhoud van de
Werkopdracht(en) kan nooit afbreuk doen aan deze Overeenkomst voor wat betreft de
fiscale kwalificatie van geen dienstbetrekking.
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze Overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die voortvloeien uit of
verband houden met deze Overeenkomst van opdracht en/of de tot stand gekomen
Werkopdracht(en) zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in eerste instantie in
onderling overleg proberen op te lossen. Bij gebreke van een regeling zullen geschillen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland,
locatie Utrecht.
Aldus opgemaakt in tweevoud en voor akkoord ondertekend door zowel Opdrachtnemer
alsook Opdrachtgever te [plaats] op [datum].
[Bedrijfsnaam Opdrachtnemer]
Te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

[Bedrijfsnaam opdrachtgever]
Te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

[handtekening]
[naam]

[handtekening]
[naam]
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BIJLAGE 1. MODEL WERKOPDRACHT
Nummer van de Werkopdracht : [nummer]
Bijlage 1 bij Overeenkomst van opdracht: [nummer]
Ondergetekenden,
1. [bedrijfsnaam opdrachtgever]
Gevestigd te [woonplaats], hierna te noemen: Opdrachtgever
en
2. [bedrijfsnaam opdrachtnemer]
Gevestigd te [woonplaats], hierna te noemen: Opdrachtnemer
Specificaties van de Opdracht:
1. Opdracht:
[omschrijving van de werkzaamheden]
2. Project:
[omschrijving]
3. Vermoedelijke duur van het Project:
[periode]
[optioneel vervangen door:]
Aanvangsdatum Opdracht:
[datum]
Einddatum Opdracht:
[datum]
4. Wederzijdse opzegtermijn Overeenkomst van opdracht:
5. Plaats van werkzaamheden:
[plaats]
6. Naam Deskundige:
[naam]
7. Functie:
[functie]
8. Inzet Deskundige:
[uren]
9. Klant:
[klant naam]
10. Tarief op nacalculatie basis:
netto € [bedrag] per uur, excl. BTW
- Toeslag in geval van meerwerk:
11. Contactpersoon van Opdrachtgever:
[naam]
12. Contactpersoon van Opdrachtnemer:
[naam]
13. Factuuradres Opdrachtgever bv,
[adres]
14. Bijzondere bepalingen:
[tekst]
Opgemaakt in tweevoud en voor akkoord ondertekend door beide Partijen te [plaats],
[datum]
Opdrachtnemer:
[opdrachtnemer]
[straat]
[postcode en woonplaats]

[opdrachtgever]
[straat]
[postcode en woonplaats]

Te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

Te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

[naam]

[naam]
[functie]
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BIJLAGE 2. ONDERNEMERSTOETS
[Bedrijfsnaam opdrachtnemer], gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [kvk-nummer]], rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam], verklaart het volgende:
1.a Bent u ondernemer?

JA / NEE

1.b Indien ja: sinds wanneer bent u ondernemer?

………….

2 Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld en/of goederen?

JA / NEE

3 Loopt u 'debiteurenrisico'?

JA / NEE

4 Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden?

JA / NEE

5 Bent u afhankelijk van de vraag naar uw expertise, producten en diensten? JA / NEE
6 Bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van uw onderneming?

JA / NEE

7 Houdt u een (financiële)administratie bij of laat u deze bijhouden?

JA / NEE

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend1:
Plaats:
Handtekening:

[naam]

1

Ondertekening door ondernemer
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Datum:

