
Onderwerp: Beoordeling voorgelegde overeenkomst van opdracht 

Datum: Fri, 20 Jan 2017 09:22:13 +0100 

Van: jh.schreurs@belastingdienst.nl
 

Aan: Frank van de Kant <FvandeKant@explicit.nl> 

CC: Jacques Honkoop <HonkoopJ@ziggo.nl>, p.van.der.hust@belastingdienst.nl

 

Geachte heer Van de Kant,  
 
Op 20 december jl. heeft u bijgevoegde overeenkomst van opdracht ter beoordeling voorgelegd. Zoals 
besproken beoordeelt de Belastingdienst vooraf op basis van de tekst van de overeenkomst of het 
aannemelijk is dat buiten dienstbetrekking gewerkt kan worden. Op grond van de voorgelegde 
overeenkomst kan vooraf nog niet geconcludeerd worden dat de werkzaamheden buiten dienstbetrekking 
kunnen worden verricht. Onderstaand licht ik dit nader toe.  
 
De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen Eliantie BV en Explicit BV op grond waarvan 
opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten bij of ten behoeve van Delta Lloyd (zie overweging b-d van 
de overeenkomst). Uit artikel 1 van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst specifiek ziet op de inzet 
van u bij Delta Lloyd. Bij de beoordeling van de overeenkomst ben ik er dan ook van uitgegaan dat er een 
arbeidsrelatie ontstaat tussen Eliantie BV (opdrachtgever) en u (opdrachtnemer). Deze arbeidsrelatie heb 
ik beoordeeld.  
 
In tussenkomst-situaties, waarbij een opdrachtnemer door tussenkomst van een opdrachtgever voor een 
derde gaat werken kan er: 
1) een privaatrechtelijke dienstbetrekking ex artikel 7:610 BW e.v. (arbeidsovereenkomst) bestaan tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer; 
2) een privaatrechtelijke dienstbetrekking ex artikel 7:690 BW e.v. (uitzendovereenkomst) bestaan tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer; 
3) een fictieve dienstbetrekking op grond van de tussenkomstfictie bestaan tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer.  
 
ad 1 en 2) Privaatrechtelijke dienstbetrekking 
In tussenkomst-situaties is het aannemelijk dat er geen privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer indien een gezagsverhouding ontbreekt tussen: 
- de opdrachtnemer en de opdrachtgever (i.c. Eliantie BV); én  
- de opdrachtnemer en de derde (i.c. Delta Lloyd).  
 
Hoewel in artikel 2 van de overeenkomst opdrachtgever en opdrachtnemer een beperkte 
instructiebevoegdheid overeen komen, blijkt uit de overeenkomst niet eenduidig wat de feitelijke Opdracht 
nu inhoudt en wat de voorwaarden/omstandigheden zijn waaronder deze uitgevoerd wordt. Hierdoor kan 
op grond van de tekst van de overeenkomst nog niet geconcludeerd worden dat het aannemelijk is dat de 
werkzaamheden door opdrachtnemer buiten gezagsverhouding kunnen worden verricht, zie onder meer 
de volgende aandachtspunten:  

 In uw begeleidende mail geeft u aan dat de Opdracht een duidelijke "kop en staart heeft". Dit blijkt 
echter niet uit de Opdracht beschrijving in artikel 1.02 van de overeenkomst.  
 
In artikel 1.02 van de overeenkomst is de Opdracht beschreven. Uit de Opdrachtbeschrijving blijkt 
niet eenduidig wat de feitelijke Opdracht is die door opdrachtgever en opdrachtnemer wordt 
overeengekomen. Het "opleveren van functionaliteiten" duidt op een resultaatsverplichting. 



Echter, de inzet als project-/release manager en het besturen/coördineren van een team van 
ontwikkelaars en testers wijst eerder in de richting van een inspanningsverplichting.  

 Wat houdt het besturen en coördineren van het team van ontwikkelaars en testers in? Bestaat er 
een gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en het team van testers en ontwikkelaars? Indien 
er een gezagsverhouding bestaat en opdrachtnemer de Opdracht binnen de organisatorische 
kaders van Delta Lloyd dient te verrichten, is het op voorhand niet direct aannemelijk dat leiding 
en toezicht bij Delta Lloyd ontbreekt.  

 In artikel 1.02 van de overeenkomst staat "Vóór Frank is een interne release-manager op dit 
traject ingezet, echter hij heeft zijn opdracht na zes maanden moeten inleveren, omdat hij de 
relevante expertise miste". Hieruit maak ik op dat de Opdracht eerst werd uitgevoerd door een 
werknemer van Delta Lloyd. Kunt u dit toelichten? 
 
In het algemeen geldt dat indien een werknemer dezelfde werkzaamheden, op dezelfde 
wijze, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden verricht als een opdrachtnemer, het niet 
op voorhand aannemelijk is dat de werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht. Zijn 
er afgezien van de expertise, ervaring, competenties en de wijze van vergoeding/beloning, 
verschillen tussen de werknemer van Delta Lloyd en de opdrachtnemer ten aanzien van de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd, de wijze van uitvoeren en/of de voorwaarden en 
omstandigheden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd?   

 Is Delta Lloyd op grond van de Wet Financieel Toezicht verplicht u de zogenoemde bankierseed 
af te nemen? 

Gelet op bovenstaande kan op grond van de tekst van de overeenkomst nog niet geconcludeerd worden 
dat de opdracht buiten (privaatrechtelijke) dienstbetrekking kan worden verricht.  
 
Voor de volledigheid wijs ik er op dat opdrachtgevers en/of derden, zoals Delta Lloyd, 
beheersmaatregelen kunnen treffen ter beperking van fiscale risico's. Deze interne beheersmaatregelen 

kunnen er toe leiden dat een opdrachtgever en/of derde van mening is dat een opdracht niet buiten 
dienstbetrekking kan worden verricht. Ingeval dit tot discussie leidt tussen partijen is het niet aan de 
Belastingdienst om in deze discussie te treden.    

 
ad 3) Fictieve dienstbetrekking tussenkomst 
Zoals besproken kan er, bij het ontbreken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, nog een fictieve 
dienstbetrekking bestaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond van de tussenkomstfictie. Om 
de toepassing van de tussenkomstfictie uit te sluiten dient opdrachtgever aannemelijk te maken dat 
opdrachtnemer de arbeid verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van 
een beroep.    
 
In de voorgelegde overeenkomst is het zogenoemde bewijsvermoeden uit de Algemene 
Modelovereenkomst Tussenkomst opgenomen (zie artikel 9 van de overeenkomst). Echter, in de 
overeenkomst wordt niet aan alle voorwaarden van het bewijsvermoeden wordt voldaan. In de 
overeenkomst zijn namelijk geen afspraken vastgelegd ten aanzien van het risico van non-betaling door 
de derde (i.c. Delta Lloyd). Zie hiervoor artikel 9.01 (b) van de overeenkomst.  

 
Daarnaast bestaan er nog twee vragen ten aanzien van het bewijsvermoeden:  

 In artikel 6.04 staat "Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de 
uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in 
rekening aan Opdrachtnemer".  
 
Ziet deze bepaling ook op de laatste alinea van artikel 1.02 van de overeenkomst "Frank zal met 
de door de Derde aangeboden middelen (welke door compliancy regels bij Derde worden 
voorgeschreven, denk aan de aangewezen werkplek, werkstation aangesloten op netwerk van 



Derde, benodigde software licenties, maar ook benaderbaar met en gebruik van eigen 
apparatuur) op eigen inzicht de gewenste functionaliteiten opleveren."? 

 In artikel 10 van de overeenkomst is een relatiebeding opgenomen. In de eerste volzin staat "dit 
bedrijf".  Hiermee wordt Delta Lloyd bedoeld?  

 
Nu in de voorgelegde overeenkomst niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bewijsvermoeden, 
kan de tussenkomstfictie nog niet vooraf worden uitgesloten.  
 
Wellicht ten overvloede wijs ik er nogmaals op dat het bewijsvermoeden niet van toepassing is 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" (zie artikel 

9.02 van de overeenkomst). Deze bepaling hebben wij in onze bespreking eerder uitgebreid 
toegelicht. Het is aan de opdrachtgever om dit te beoordelen en aan deze bepaling invulling te geven.  
 
Ten slotte merk ik nog nadrukkelijk op dat op basis van voorgelegde overeenkomsten geen oordeel wordt 
gegeven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van opdrachtnemers in de inkomstenbelasting noch 
heeft de beoordeling van overeenkomsten betekenis voor de vennootschapsbelasting.  

 
Indien u naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen de overeenkomst wenst te wijzigen, dan verzoek 

ik u vriendelijk de gewijzigde overeenkomst ter beoordeling naar mij mailen. Mocht u nog vragen hebben 
over bovenstaande, dan kunt u mij uiteraard mailen of bellen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
mr J.H. (Yin) Schreurs 

Specialist loonheffingen 
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