Toelichting bij de modelovereenkomst
Algemeen
De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet
moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd als sprake is van een (echte
of fictieve) dienstbetrekking. Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de
arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW). Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie
voorwaarden is voldaan:
1.
de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
2.
de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
3.
de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het
verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk
is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze modelovereenkomst is zodanig
verwoord, dat het derde element (werkgeversgezag) ontbreekt. De opdrachtgever mag alleen
aanwijzingen en instructies geven die passen binnen het kader van de opdracht. De overige
elementen van deze overeenkomst zijn zodanig opgesteld, dat die niet alsnog leiden tot een
arbeidsovereenkomst. Het cruciale van deze modelovereenkomst zit dus in het ontbreken van
werkgeversgezag. Werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst leidt daarom niet tot een
privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
De zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen geldt
alleen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in deze
modelovereenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Artikel 5
Op grond van art. 7:411 BW heeft de opdrachtnemer, bij een voortijdige beëindiging van de
overeenkomst, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de
beoordeling hiervan is onder meer van belang of de opdrachtnemer reeds werkzaamheden
heeft verricht, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de
overeenkomst is geëindigd.
Art. 7:408 lid 3 BW bepaalt dat een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt en niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geen (aanvullende) schadevergoeding is
verschuldigd bij een opzegging van de overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in het
geval van een privéconcert.

Artikel 6
Voor alle wettelijke vereisten voor de factuur wordt doorverwezen naar de website van de
Belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw
/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen
Artikel 8
De Wet op de naburige rechten (WNR) is in 1993 ingevoerd en geeft de uitvoerend kunstenaar
het recht:
1.
te beslissen of een uitvoering mag worden opgenomen;
2.
te beslissen of een opname vermenigvuldigd en op de markt gebracht mag worden;
3.
te beslissen of een opname uitgezonden of vertoond mag worden of ten gehore
gebracht.
N.B. Van de vetgedrukte en onderstreepte gedeeltes kan niet worden afgeweken.

MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG

Overeenkomst van opdracht
De partijen:

[NAAM OPDRACHTGEVER], gevestigd te [PLAATS], aan de [ADRES], rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [NAAM],
hierna te noemen: “Opdrachtgever”
en

[NAAM MUSICUS], gevestigd te [PLAATS], aan de [ADRES],
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende dat:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.

h.
i.

Opdrachtgever activiteiten initieert op het gebied van [OMSCHRIJVING];
Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan [OMSCHRIJVING
WERKZAAMHEDEN];
Opdrachtnemer als zelfstandig beroepsbeoefenaar is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer [KvK-NUMMER] en als zodanig voor eigen rekening en
risico betaalde werkzaamheden in opdracht van anderen verricht, niet zijnde het tot
stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven
van werken, of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken;
Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is de onder b genoemde werkzaamheden
uit te voeren;
Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in
de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking
van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c
Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit
aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt
beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te
laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat
uitbetaling plaatsvindt;
deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op [DATUM]
onder nummer [NUMMER] opgestelde modelovereenkomst;
Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht
1.1
Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende

werkzaamheden te verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1
Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle
verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden.
2.2
Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover
dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever
plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.
2.3
Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd
voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4
Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden
naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Waar mogelijk
zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht rekening houden met redelijke
wensen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Opdrachtnemer
bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.
Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1
De opdracht vangt aan op [DATUM] en wordt aangegaan tot [EINDDATUM].
3.2
De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen
werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtgever zijn afgerond.
3.3
Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer
ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, mits dit
een goede uitoefening van de opdracht tussen Partijen niet in de weg staat.

Artikel 4 Nakoming en vervanging
4.1. Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in
verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan
nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
4.2
<VRIJE INVULLING OVER VERVANGING>

Artikel 5 Opzegging overeenkomst
5.1
Beide partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds door schriftelijke of
elektronische opzegging beëindigen met een opzegtermijn van [AANTAL]
dagen/weken/maanden.
5.2
Opdrachtnemer is vanwege die opzegging niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.
5.3
Opdrachtgever is vanwege die opzegging wel schadeplichtig jegens Opdrachtnemer,
voor zover dat voortvloeit uit art. 7:411 BW en met inachtneming van art. 7:408 lid 3
BW.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling
6.1
Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer een honorarium van € [BEDRAG], exclusief
BTW, voor de gehele opdracht.
6.2
Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur
(doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.3
Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen veertien
dagen na ontvangst van de factuur.
6.4
Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de
opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan

6.5

6.6

Opdrachtnemer.
Opdrachtgever vergoedt Opdrachtnemer de onkosten die zijn verbonden aan de
uitvoering van de opdracht, voor zover deze niet in het honorarium zijn inbegrepen en
ze in redelijkheid zijn gemaakt. Uitgaven voor onkosten die een bedrag van €
[BEDRAG] te boven gaan, dienen vooraf door Opdrachtnemer ter goedkeuring te
worden voorgelegd. Opdrachtnemer is gehouden deugdelijke bewijsstukken van de
gemaakte onkosten aan over te leggen en die te voegen bij de factuur genoemd in lid 2.
Reiskosten worden door door Opdrachtgever vergoed tegen een tarief van € 0,19 per
kilometer. Indien Opdrachtnemer geen gebruik maakt van een eigen auto, brengt hij de
werkelijke reiskosten aan in rekening. Deze kosten worden opgenomen in de factuur
genoemd in lid 2.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
Opdrachtnemer is gehouden bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht te nemen laat alles na dat Opdrachtgever direct, dan wel
indirect, schade zou kunnen berokkenen.
7.2
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van elke vordering, al dan niet van
Opdrachtgever dan wel van een eventueel betrokken derde, ter zake van schade
voortvloeiend uit enig verwijtbaar handelen en/of nalaten van Opdrachtnemer in de
uitoefening van deze overeenkomst.
7.4
Overige schade, niet toerekenbaar aan Opdrachtnemer, komt ten laste van
Opdrachtgever.
7.3
In geval van naheffing van loonheffingen, hetzij bij Opdrachtgever hetzij bij
Opdrachtnemer, zal de ene partij de andere partij binnen één week na ontvangst van de
betreffende aanslag informeren door middel van een aangetekende brief, opdat beide
partijen hun financiële belang bij het indienen van een bezwaarschrift zoveel mogelijk
kunnen borgen. Zij zullen hun handelwijze in dat verband zoveel mogelijk onderling
afstemmen.
7.4
<VRIJE INVULLING>
Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1
Alle uit de uitoefening van deze overeenkomst ontstane naburige rechten, waaronder
begrepen het maken van een geluids- of beeldopname, en de vermenigvuldiging en
verspreiding daarvan, komen toe aan Opdrachtnemer.
8.2
Van het eerste lid kan worden afgeweken, mits Opdrachtnemer voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft verleend.
8.3
<VRIJE INVULLING OVER BILLIJKE VERGOEDING>

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze
9.1
Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van
toepassing.
9.2
Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen
daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in
Nederland worden voorgelegd.
Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

te [PLAATS], op [DATUM]:

te [PLAATS], op [DATUM]:

..............................
Opdrachtgever

..............................
Opdrachtnemer

