
Hoi Ernst, 

 

Dank voor je aanpassingen. Graag wil ik ook de argumenten weten waarom je bepaalde passages aanpast.  

1. a. Begrijp ik, maar heeft ook te maken met beleid en presentatie door Eliantie. 

Zie boven: slechts datgenen wat relevant is 

2. B. Begrijp ik, de naam van de derde is hier niet relevant. 

3. Artikel 1.01 snap ik niet waarom dit gewijzigd wordt. De Solvency II rapportage verplichting heeft 

verplichtingen op datum, periode, kwaliteit etc in zich. Wordt ook opgelegd door groter 

overheidsorgaan (europa) dan de Belastingdienst of Nederlandsche Overheid.  

Opschrijven wat voor deze opdracht door jou gerealiseerd gaat worden. Waarom e.d. is geheel niet 

relevant op dit moment. 

4. Artikel 1.01: De opmerking hier dat de medewerkers onder gezag van Derde vallen is ongewenst. 

Immers, als de Belastingdienst een feitenonderzoek instelt, dan worden de externe ZZP-ers die in 

mijn team vallen daarop aangesproken omdat in mijn contract deze passage staat. 

Jij bent toch niet direct leidinggevende? Heb jij ze geselecteerd en teken jij hun facturen af? Ik 

parafeer slechts en laat altijd iemand van de organisatie zelf tekenen. En iemand van de Derde 

bepaald toch wat er gedaan gaat worden als iemand niet bevalt? Functioneel aansturen is jouw ding. 

5. Artikel 2.03: eens 

6. Artikel 3.01: eens 

7. Artikel 5.01: eens 

8. Artikel 5.03: Screening behoort vooraf gedaan te worden. Echter, in sommige gevallen is er dermate 

veel haast en duurt de screening te lang.  

Zie mijn opmerking hierboven: je hebt dit contract niet nodig als je deze opdracht niet mag doen 

9. Artikel 5.03: Onbeschikbaarheid van 15 dagen of meer door ziekte het contract beëindigen kan ik me 

iets bij voorstellen. Als het georganiseerd is, dan niet. Bijvoorbeeld 3 weken vakantie betekent dat die 

15 werkdagen werkelijkheid zijn. 

Dit heeft te maken met vrije vervanging. Idealiter komt er een clausule in te staan dat jij in zo’n geval 

(en dan gaat het inde praktijk natuurlijk niet over afgestemde afwezigheid) een vervangende 

projectleider mag aandragen met gelijke kwalificaties zulks ter beoordeling van de opdrachtgever in 

overleg met de Derde. Dit ia altijd spannend, bijna op het spastische af. Maar in de praktijk heb ik nog 

nooit meegemaakt dat in zo’n geval er geen overleg is en gevraagd wordt om mee te denken het 

probleem op te lossen. En dat geeft dan weer meer invulling aan resultaatsverplichting. 

10. Artikel 6.03: Ik begrijp dat dit het debiteurenrisico uitspreekt zoals dat door de belastingdienst wordt 

bedacht. Ik ben het echter niet eens met dit mechanisme. Als ZZP-er hou je niet alleen het risico van 

de tussenmarkt maar ook van de opdrachtgever voor jouw rekening. Dat betekent dat wanneer mijn 

tussenpersoon meerdere klanten heeft die niet betalen de tussenpersoon failliet kan gaan terwijl 

mijn opdrachtgever wel betaalt. Dat is al een bedrijfsrisico wat ik neem. Ik maak ook 

betalingsafspraken met mijn klant, en niet met de opdrachtgever. Als de tussenpersoon bedenkt om 

een betalingstermijn van 3 maanden te accepteren, ben ik pas na meer dan 3 maanden aan de beurt 

om mijn factuur betaald te krijgen. En ik heb juridisch geen controle op de betalingstermijn, kan geen 

aanmaningen en herinneringen sturen en kan daarmee niet aantonen dat ik daadwerkelijk 



debiteurenrisico loop. Ook wanneer er een discussie tussen tussenbureau en opdrachtgever ontstaat 

over een andere opdracht dan die van mij is de opdrachtgever in staat om alle betalingen op te 

schorten. Gevolg kan dan zijn dat ik mijn factuur niet of veel te laat betaald krijg zonder dat ik daar 

invloed op uit kan oefenen. Overigens, het blijkt te gebeuren dat de afgesproken betalingstermijn 

niet gehaald wordt door de intermediair. Oorzaak: vakantie of ziekte van de betreffende 

verantwoordelijke medewerker. Dus stuur ik netjes een betalingsherinnering. Daarmee toon ik 

debiteurenrisico aan. Ik ben o af en toe dus best blij met te laat betalende klant. 

Jij loopt in de beschreven constructie expliciet het risico en door de formulering is jouw vordering 

gekoppeld aan de facturatie rondom jouw opdracht. Volgens mij kan zonder problemen worden 

toegevoegd dat je maandelijks een urenstaat inlevert die door opdrachtnemer binnen 3 werkdagen 

wordt omgezet in een faktuur aan derde met een betalingstermijn van .. dagen. Ik mijn eigen praktijk 

werkt dit zo en en ja dan is de betaaltermijn in de praktijk langer. Maar zo is het risico wel heel 

helder. 

11. Artikel 7.01: goede toevoeging 

 


