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OVEREENKOMST VAN AANNEMING 

 
A. Partijen 

 
Ondergetekenden: 
1. naam: 
straat/postbus: 
postcode: 
plaats: 
telefoonnummer: 

e-mailadres: 
KvK-nummer: 
BTW-nummer: 
 
hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw 

en 
 

2. naam: 
straat/postbus: 
postcode: 
plaats: 
telefoonnummer: 
e-mailadres: 

KvK-nummer: 
BTW-nummer: 
hierna te noemen: de opdrachtnemer 
 
In aanmerking nemende dat: 

 partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar 
een overeenkomst van aanneming van werk.  

 Partijen zullen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming laten zijn 

met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een overeenkomst van 
aanneming in de zin van artikel 7:750 BW. 

 Deze overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op het aannemen van werk. 
 Partijen deze overeenkomst onder de navolgende voorwaarden en bepalingen wensen 

aan te gaan: 
 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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B. Het werk 
Deze overeenkomst heeft betrekking op het volgende werk (afgebakende eenheid) De 
opdrachtgever heeft opgedragen aan de opdrachtnemer, die deze opdracht heeft aanvaard, het 
volgende werk: 

 een zo gespecificeerd mogelijke omschrijving van de werkzaamheden in kwantiteit en 

kwaliteit 
 de te gebruiken materialen: 
 * 
 * 
 * 

 
De opdrachtnemer verplicht zich – in relatie tot de aanvaarde opdracht - het volgende resultaat op 

te leveren: 
 
Plaats van het werk: 

Benaming van het werk: 
 
De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer in het bezit te stellen van de stukken welke 

betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht. Deze stukken maken deel uit van deze 
overeenkomst van aanneming. 
De opdrachtnemer verplicht zich tot nakoming van de opdracht door het werk uit te voeren naar de 
eisen van goed en deugdelijk werk en naar de bepalingen van deze overeenkomst. 
 
 
 

C. Onafhankelijkheid 
 

 De opdrachtnemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf 
onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd 

 Opdrachtnemer is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van de 
opdracht en de overeengekomen resultaatsverplichting. 

 Opdrachtgever kan de opdrachtnemer richtlijnen geven over de afstemming van het 

overeengekomen werk in relatie tot andere werkzaamheden die hiermede in relatie 
staan, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien 
de opdrachtnemer daarover bij uitsluiting beslist. 

 De opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden. 
 De opdrachtnemer zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, zodat 

voldoende 

 herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt. 
 De opdrachtnemer zal gebruik maken van vervoersmiddelen die hem in eigendom 

toebehoren dan wel door hem geleast of gehuurd zijn .  
Voor wat betreft horizontale of verticale transportmiddelen op de bouwplaats kan de 
opdrachtgever deze aan de opdrachtnemer ter beschikking stellen. 

 De opdrachtnemer is gerechtigd anderen in te schakelen bij de uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden dan wel de werkzaamheden door anderen te laten 

uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid. 
 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat. 

 De opdracht zal worden uitgevoerd, met inachtneming van wettelijke voorschriften, die 
betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en veiligheid. 

 Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een bouwplaats waar ook werknemers 
werkzaam zijn, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de sectorale 
arbocatalogus. De opdrachtgever dient hiervoor de noodzakelijke voorzieningen te 

treffen. 
 De opdracht is voorzien van een risico-inventarisatie. 
 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van 

eigen gereedschap en materieel. 
 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van 

eigen materialen. 

Slechts in het geval de opdrachtgever een belangrijk inkoopvoordeel kan behalen bij de 
aanschaf van materiaal kan het materiaal door de opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld aan opdrachtnemer. 
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D. Aanvang van het werk; tijdstip van oplevering; 

uitvoeringsduur; werkplan; onderhoudstermijn 
 
Met betrekking tot het tijdstip van oplevering geldt het volgende*: 
Het werk dient te zijn opgeleverd**: 
• uiterlijk op 
• binnen …… werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het werk. 
 

Na de oplevering geldt wel/niet een onderhoudstermijn***. 
 
De onderhoudstermijn (indien overeengekomen) heeft een duur van … weken. 

Indien opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal 
opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk 
inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen. Ziekte 

van de opdrachtnemer wordt wel/niet *** beschouwd als overmacht. 
 
* slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen 

** slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen indien bij * voor de eerste mogelijkheid is 

gekozen 

***doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

 

 
 
E. De Tariefvorming 
• De aannemingssom van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk beloopt 
€ 
(zegge: … euro), 
exclusief BTW. 

 
In het werk begrepen verrekenbare hoeveelheden met vermelding van de respectievelijke 
verrekenprijzen: 
… 
exclusief BTW*: 
 

• Afrekening van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk vindt plaats tegen de volgende 
prijzen**: 
* invullen indien van toepassing 

** prijzen per eenheid (bijv. per m, m2, per 1000 e.d.) vermelden, exclusief BTW) 

 
Opdrachtgever verklaart een zodanig tarief te betalen aan opdrachtnemer die naast een 
marktconforme vergoeding voor de overeengekomen arbeid ook voldoende is om de kosten te 
kunnen dekken van voorzieningen tegen ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid, pensioen en 
scholing. 
 

F. Wijziging van kosten en prijzen 
• Wijzigingen van kosten en prijzen worden wel/niet* verrekend. 

*doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

 
 
G. Inrichting werkterrein; aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken 
Met het oog op de uitvoering van het werk worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer 
de volgende zaken ter beschikking gesteld: 

 opslagterrein/afsluitbare opslagruimte(n): 

 horizontaal transport: 
 verticaal transport: 
 hulpmiddelen: 
 hulpwerken: 
 aansluitpunten gas, water, elektriciteit en telefoon: 
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Dit alles onverminderd datgene dat conform deze overeenkomst door de opdrachtnemer zelf wordt 
geleverd. 
 
Uiterlijk .. dagen voor de aanvang van het werk plegen partijen overleg over de locatie en de 
capaciteit van de aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken, alsmede over de periode 

waarin die zaken gebruikt kunnen worden. 
 
De container(s), bestemd voor de inzameling van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het 
aan de opdrachtnemer opgedragen werk, wordt (worden) ter beschikking gesteld door 
opdrachtgever. 
 
De kosten van het van het werkterrein verwijderen van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van 

het aan de opdrachtnemer opgedragen werk, zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 
 

 
H. Hulpwerkzaamheden 
 

• De opdrachtgever verricht geen werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het 
aan de opdrachtnemer opgedragen werk. Dit met inachtneming van het overeengekomene 
onder I en J. 

 
I.  Werktekeningen* 

 
De opdrachtnemer vervaardigt geen tekeningen met betrekking tot het aan hem 

opgedragen werk. 
De opdrachtnemer vervaardigt wel tekeningen met betrekking tot het aan hem opgedragen 
werk. 

Ten aanzien van door de opdrachtnemer te vervaardigen tekeningen geldt het volgende: 
Tekeningen die door de opdrachtnemer vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 
opdrachtnemer. 

 
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen) 

 
J. Maatvoering* 
 

Door de opdrachtnemer wordt geen maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht. 
Door de opdrachtnemer wordt wel maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht. 

 
Ten aanzien van door de opdrachtnemer te verrichten maatvoering geldt het volgende: 

 
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen) 

 
K. Weekrapporten* 
 

De opdrachtnemer zorgt niet voor het opmaken van weekrapporten. 
De opdrachtnemer zorgt wel voor het opmaken van weekrapporten. 

 
* slechts één mogelijkheid aankruisen 

 

L. Betaling* 
 

• Het aan de opdrachtnemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd nadat 
het werk als opgeleverd kan worden beschouwd of, indien van toepassing, nadat het werk 
voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen. 

• Het aan de opdrachtnemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd in 
termijnen en telkens na het verschijnen van de desbetreffende termijn. 

 
De termijnen verschijnen**: 

 periodiek, met tussenpozen van ….weken, met dien verstande dat de eerste termijn 
verschijnt … 

 weken na aanvang van het werk. 
afhankelijk van de stand van het werk: 
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de eerste termijn ad € …..verschijnt zodra 

de tweede termijn ad € … verschijnt zodra 
 
de laatste termijn ad € …..verschijnt zodra het werk als opgeleverd kan worden beschouwd 
of, indien van toepassing, nadat het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen 
is overeengekomen. 

 
De opdrachtgever zal in alle gevallen rechtstreeks betalen aan de opdrachtnemer. 
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen) 

** invullen indien bij * voor de tweede mogelijkheid is gekozen 

 
M. Betalingstermijn 
Met betrekking tot de termijn waarbinnen betaling dient plaats te vinden van door de 
opdrachtnemer ingediende facturen geldt het volgende: 
 
Betaling van een door de opdrachtnemer opgestelde factuur vindt in alle gevallen plaats uiterlijk 

binnen 4 weken nadat die factuur in goede orde bij de opdrachtgever is ingekomen. 

 
 
N. BTW - verleggingsregeling 

• Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de B.T.W. wel/niet * 
van toepassing. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

O. Verzekeringen en certificaten 
 

 Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
(AVB) 

 
 Opdrachtnemer beschikt over een geldig VCA VOL certificaat 

 

 Opdrachtgever heeft een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan hierop aanspraak maken indien hem tijdens de 

uitvoering van het werk een ongeval overkomt. De ongevallenverzekering voorziet in een 
uitkering van 200.000 euro bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid. 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend te 
 

de  
 
De opdrachtgever      De opdrachtnemer 
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Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 
1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen 
sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder het 
voorbehoud dat de zgn. ‘gelijkgesteldenregeling’ (fictieve dienstbetrekking), artikel 2c 
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin 
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 

1986, 655) vanaf 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kan worden uitgesloten.  
 
 
Toelichting  
 
Fictieve dienstbetrekkingen 
Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. Ik ben van mening dat 

werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  

 
Op basis van de beoordeelde overeenkomst lijkt op voorhand geen sprake van de fictieve 
dienstbetrekking ‘aanneming van werk’. 
 

Op ons oordeel maken wij een voorbehoud. Als de opdrachtnemer gedurende langere tijd 
(nagenoeg) geen andere opdrachtgevers heeft dan de ene opdrachtgever waarmee hij concreet 
een overeenkomst sluit, zou de afhankelijkheid van die ene opdrachtgever zodanig groot kunnen 
worden, dat de fictieve dienstbetrekking ‘aanneming van werk’ toch nog van toepassing zou zijn. 
 
Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kan een fictieve dienstbetrekking, de zgn. 
‘gelijkgesteldenregeling’, niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving in 

2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk 
kunnen bepalen, dat de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie 
van toepassing is. Een concept van de AmvB waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste 
Kamer toegezonden1. Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving. 
Dat betekent dat ik een voorbehoud maak, voor de situaties waarin de bedoelde regeling voor 

gelijkgestelden van toepassing is en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet 
de opdrachtgever in die situatie, dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over 

de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de belastingdienst en in het Handboek 
loonheffingen 2015.  
 
Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering  
Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk 
handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde 

overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.  
Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb 
mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de voorgelegde overeenkomst.  
 
Geen oordeel over ondernemerschap  
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. Zie het hiervoor opgenomen voorbehoud. Op basis van het standpunt voor de 
loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 036, C 
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Gebruik kenmerknummer beoordeling  
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op 13 – 10 – 2015 geregistreerd onder nummer 
9051596301.  
 
Verwijzing naar de beoordeling 

 Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst, moet de 
daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende 
nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:  
 
“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 13 – 10 – 2015 onder 
nummer 9051596301 beoordeelde overeenkomst.”  

 
Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de 
door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat 

geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van de door 
de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.  
 

Geldigheidsduur beoordeling  
Het oordeel over deze 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 het oordeel over deze overeenkomst 
voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur 
in acht nemen.  
 

Geen aansprakelijkheid voor schade 
De overeenkomst is opgesteld door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer, maar niet door de 
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de 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 de overeenkomst. 

 


