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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bieden u drie modelovereenkomsten van opdracht ter 

goedkeuring (zie bijlage ) aan. Het betreffen sectorale modelovereenkomsten waarmee zzp’ers in de 

sector gemeenten kunnen worden ingezet. Bij de eerste variant (de variant “geen werkgeversgezag 

resultaatsverplichting”) is sprake van inhuur van specifieke expertise en/of praktijkervaring ten 

behoeve van gemeenten gericht op externe inhuur van gemeenten waarbij een duidelijk resultaat 

omschreven kan worden.  Bij de tweede variant (de variant “geen werkgeversgezag 

inspanningsverplichting”) is sprake van inhuur van functies waarbij geen duidelijk resultaat 

afgesproken kan worden, maar de opdrachtnemers zodanige kennis hebben van een vakgebied dat 

zij zonder werkgeversgezag kunnen werken. Bij de laatste variant (de variant “vrije vervanging” ) is 

sprake van externe inhuur waarbij van cruciaal belang is dat de opdrachtnemer vrij vervangen kan 

worden. Hierbij gaat het om een duidelijk en eenvoudig takenpakket dat met weinig of beperkte 

voorkennis gemakkelijk en zonder inwerkperiode door een ander verricht kan worden. 

 

Op basis van gevoerd overleg met de Belastingdienst is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

van mening dat middels deze modelovereenkomsten voldoende tot uitdrukking komt binnen welke 

juridische kaders de gemeenten zzp’ers kunnen contracteren. Gezien de schriftelijke reactie van de 

Belastingdienst d.d. (datum) geeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten nog de volgende toelichting 

bij de modelovereenkomsten.  

 

Algemeen  

In de overwegingen van de modelovereenkomsten is relevant om na te gaan op welke 

werkzaamheden de diverse modelovereenkomsten zien. De VNG is in het vooroverleg met de 

Belastingdienst nader ingegaan op het waarom van de inzet van zelfstandigen in de sector 

gemeenten. Daarbij is enerzijds de stelling ingenomen dat het wettelijk compliant zijn en het 

tegengaan van schijnconstructies onderschreven wordt, maar dat anderzijds behoefte bestaat aan de 

inzet van zelfstandigen  voor bepaalde werkzaamheden in de sector gemeenten. De zzp’ers die 

worden ingehuurd zijn bereid deze werkzaamheden en nieuwe taken vanuit hun praktijkervaring als 

zelfstandig ondernemer te volbrengen. De modelovereenkomsten die ter goedkeuring worden 

voorgelegd beogen deze inzet mogelijk te maken. Uiteraard is iedere opdracht bij een gemeente 

anders en is de praktijk vaak lastig in een model nader te duiden.  Daarbij kan het helpen om het 

fiscaal- juridisch kader te schetsen en de ambtelijke werkzaamheden te duiden om te bepalen of de 

modelovereenkomst gebruikt kan worden.  

 

 

 

 

 



Fiscaal  

Uiteraard is van belang dat de gemeente een duidelijke afweging maakt welke werkzaamheden 

binnen een overeenkomst van opdracht door een zzp’er zelfstandig uitgevoerd kunnen worden en 

binnen welke fiscale eisen dat mogelijk is. Het verdient sterk aanbeveling om werkzaamheden waarbij 

tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid wordt verricht en waarbij gemeenten duidelijk de 

mogelijkheid hebben om aanwijzingen en instructies te geven op de inhoud van de werkzaamheden 

niet bij modelovereenkomst,  in dienstbetrekking te laten verrichten. Indien het gaat om  

werkzaamheden die omschreven kunnen worden in een concrete opdracht, of meer plaatsvinden 

gedurende de looptijd van een opdracht dan bestaat de mogelijkheid om voor deze werkzaamheden 

één van de modelovereenkomsten van de VNG te gebruiken.  

Hierbij dienen gemeenten erop alert te zijn dat de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden leidend 

is voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit betekent dat een werkrelatie gedurende de 

looptijd van gedaante kan veranderen van een dienstbetrekking naar een zelfstandig 

opdrachtgeverschap en vice versa. De VNG adviseert daarom altijd om bij het gebruik van een 

modelovereenkomst zoveel mogelijk na te gaan of de werkzaamheden zich laten omschrijven in een 

concrete opdracht. In dat geval kan de modelovereenkomst “geen gezag resultaatsverplichting” 

uitkomst bieden. Bij gebruikmaking van de modelovereenkomst “geen gezag inspanningsverplichting” 

moeten gemeenten er goed op letten dat de opdrachtgevers (gemeenten) zich niet bemoeien met de 

wijze waarop de zzp’er zijn opdracht uitvoert.  

Bij de beide overeenkomsten die zien op het ontbreken van gezag is kenmerkend dat de 

opdrachtgever (gemeenten) geen instructies en aanwijzingen geven over de wijze van invulling van de 

opdracht. Tevens adviseert de VNG om bij gebruik van een modelovereenkomst periodiek goed in 

kaart te brengen of de afspraken uit de modelovereenkomst nageleefd worden en of de feitelijke 

uitvoering van de afspraken overeenstemmen met de afspraken in de modelovereenkomst.  

 

Ambtenarenwet  

De VNG benadrukt dat de gemeenten zich als gebruikers van de modelovereenkomst goed moeten 

realiseren welke arbeidsrelaties zij buiten dienstbetrekking aan willen gaan en  welke werkzaamheden 

er binnen deze arbeidsrelatie uitgevoerd worden.  Hierbij is relevant wat  partijen voor bedoeling 

hadden bij het aangaan en vormgeven van de arbeidsrelatie. De VNG wijst er met klem op dat 

gemeenten voor zij gebruik maken van een modelovereenkomst nadrukkelijk beoordelen of de 

werkzaamheden zich naar hun aard lenen voor een overeenkomst van opdracht.   In dit kader is een 

heel belangrijk onderscheid gelegen in  enerzijds typische overheidswerkzaamheden welke bij wet zijn 

opgedragen aan de gemeente of anderzijds  andere autonome of niet-exclusief opgedragen taken, 

zoals het organiseren van een cultureel evenement of het maken van een verordening en diverse 

bedrijfsvoeringstaken.  

De VNG wijst er uitdrukkelijk op  om typische overheidswerkzaamheden zoals de uitvoering  van 

wettelijke taken, te laten verrichten door een overheidswerknemer, omdat bij het verrichten van deze 

werkzaamheden de waarborgen in de Ambtenarenwet van belang zijn. Dit betekent -in tegenstelling 

tot de modelovereenkomst- onder andere dat de materiële bepalingen uit artikel 125 e.v. 

Ambtenarenwet wenselijk zijn en volledig gelden. Hierbij gaat het om bepalingen over de diensttijden, 

vakantie, integriteit, eed- of belofte, neventaken- inkomsten. Formele beslissingen genomen in het  

kader van typische overheidstaken worden genomen door een ambtenaar. Als dergelijke opdrachten 

uitgevoerd worden door een opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst van opdracht bestaat 

de mogelijkheid dat deze arbeidsrelatie en werkzaamheden aangemerkt moeten worden als  een 

publiekrechtelijke aanstelling en gezag.  

Indien de gemeente andere niet typische overheidswerkzaamheden, autonome werkzaamheden of 



bedrijfsvoeringswerkzaamheden wil laten verrichten, dan kunnen dergelijke werkzaamheden zich 

mogelijk lenen om deze werkzaamheden via een overeenkomst van opdracht vorm te geven. Bij deze 

werkzaamheden gaat het meestal niet om de kernactiviteiten van een gemeente. Bovendien laten 

dergelijke werkzaamheden voor niet-kernactiviteiten zich om deze reden vaak goed vatten in een 

concrete opdracht die door zzp’ers zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. De nadere eisen waarom 

een modelovereenkomst mogelijk gebruikt kan worden, zullen in de drie varianten nader beschreven 

en uiteengezet worden. 

 

 

Variant “geen werkgeversgezag resultaatsverplichtin g”  

Deze overeenkomst kan worden gebruikt in de situaties waarin in de opdracht duidelijk een resultaat 

kan worden afgesproken, de werkzaamheden uitsluitend door de opdrachtnemer zelf kunnen worden 

uitgevoerd en wanneer er geen sprake is van instructie, leiding en toezicht van de opdrachtgever 

(werkgeversgezag). Hierbij is het van belang dat de opdrachtgever en opdrachtnemer feitelijk 

handelen conform de afspraken zoals deze in de overeenkomst zijn beschreven. Het gaat om de inzet 

van zzp’ers die vanwege hun expertise op hun vakgebied door gemeentelijke instellingen vrij worden 

gelaten om zelfstandig invulling te geven aan de opdracht. Gemeentelijke instellingen kunnen de 

variant “geen werkgeversgezag resultaatverplichting” gebruiken voor opdrachten waarbij specifieke 

kennis, opleiding en vaardigheden benodigd zijn, die niet bij de opdrachtgever aanwezig zijn. Tevens 

zullen partijen in de modelovereenkomst moeten omschrijven ten aanzien van welke werkafspraken 

wordt afgeweken ten opzichte van medewerkers die wel onder gezag staan. De opdrachtnemer mag 

werkzaamheden zelf indelen en slechts afstemmen over het resultaat van de werkzaamheden. Er 

geldt nadrukkelijk geen verantwoordingsverplichting om voorschriften binnen de werkorganisatie op te 

volgen. Partijen dienen dit ook in de modelovereenkomst nader te motiveren. Opdrachtgever heeft 

geen zeggenschap om aanwijzingen, richtlijnen en inhoudelijke instructies te geven. Het gaat om 

bijvoorbeeld de volgende specialistische opdrachten /werkzaamheden met een concreet resultaat op 

het gebied van: 

 

• ICT, zoals een opdracht voor het testen van een specifieke ICT-applicatie of 

computerprogramma door een ICT-specialist;  

• Financiën, zoals een opdracht om een gemeentelijke jaarrekening op te maken door een 

accountant; 

• Facilitaire dienst, zoals een opdracht om specifiek onderhoud te plegen aan een gemeentelijk 

gebouw.  

• Inkoop zoals een opdracht om van (Europese) aanbesteding te doen voor de telefonische 

diensten binnen de gemeente door een aanbestedingsspecialist. 

• Marketing en communicatie, zoals een opdracht tot het schrijven van een tekst voor een 

voorlichtingsbrochure over de gezondheid van kinderen op het basisonderwijs. 

• HRM en Veranderingsmanagement, zoals opdrachten op het gebied van HRM een training te 

verzorgen in het kader van loopbaanbeleid door een HRM-deskundige / trainer. 

 

Variant “geen werkgeversgezag inspanningsverplichti ng”  

Deze overeenkomst kan worden gebruikt in de situaties waarin niet duidelijk een resultaat kan worden 

afgesproken in de opdracht en de werkzaamheden uitsluitend door de opdrachtnemer zelf kunnen 

worden uitgevoerd. Er mag ook in deze situatie geen sprake zijn van instructie, leiding en toezicht van 

de opdrachtgever (werkgeversgezag). Het gaat om de inzet van zzp’ers die vanwege hun kennis op 



hun vakgebied door gemeentelijke instellingen vrij gelaten kunnen worden om zelfstandig invulling te 

geven aan de opdracht, maar waarbij er geen concreet resultaat kan worden afgesproken.  Hierbij is 

het van belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer feitelijk handelen zoals dat in de overeenkomst is 

beschreven. Gemeentelijke instellingen kunnen de variant “geen werkgeversgezag 

inspanningsverplichting” gebruiken voor opdrachten waarbij de opdrachtnemer een 

inspanningsverplichting op zich neemt om de opdracht naar beste inzicht en vermogen als een 

zorgvuldig beroepsbeoefenaar uit te voeren, waarbij de zzp’er zonder inhoudelijke instructies, leiding 

en toezicht binnen een bepaalde tijdsperiode zich zal inspannen om de voorkomende taken binnen 

een opdracht op een specifiek beleidsterrein te verrichten. De opdrachtgever dient de vrijheid te 

hebben zijn werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht in te delen. Alleen voor zover dat nodig 

is voor het doel van de opdracht, kan afstemming plaatsvinden met de opdrachtgever.  Opdrachtgever 

heeft geen zeggenschap om aanwijzingen, richtlijnen en inhoudelijke instructies te geven. Er gelden 

voor deze zzp’er geen werk- en organisatorische afspraken zoals deze voor gemeenteambtenaren in 

loondienst gelden. Er geldt nadrukkelijk geen verantwoordingsverplichting om voorschriften binnen de 

werkorganisatie op te volgen.  Partijen dienen dit ook in de modelovereenkomst nader te motiveren. 

Het gaat  bijvoorbeeld om de volgende opdrachten  waarbij geen eenduidig resultaat is omschreven: 

 

• ICT, zoals een opdracht om gedurende een bepaalde periode een specifieke ICT-applicatie te 

testen en het beveiligen door een ICT-security specialist;  

• Financiën, zoals opdracht om  gedurende bepaalde periode controleren en beheersen van 

kosten op een bepaalde afdeling door een controller; 

• Juridisch, zoals een opdracht om gedurende een bepaalde periode een aantal juridische 

geschillen te begeleiden en uit te procederen bij de rechter. 

• Inkoop zoals een opdracht om gedurende een bepaalde periode diverse zelfstandige 

aanbestedingstrajecten te doen door een aanbestedingsdeskundige; 

• HRM zoals een opdracht om gedurende een bepaalde periode een diverse cursussen of 

trainingen te geven over Management Development van afdelingshoofden. 

 

Variant “Vrije vervanging”  

Deze overeenkomst kan enkel worden gebruikt in de situaties waarin sprake is van vrije 

vervangbaarheid. Dit betekent dat de opdrachtnemer zich bij de doorgaans eenvoudige 

werkzaamheden vrij kan laten vervangen door een ander, zónder eerst toestemming te hoeven 

vragen bij de opdrachtgever. Het betreft inhuur van  personen die eenvoudige, routinematige 

werkzaamheden kunnen verrichten ten behoeve van de sector gemeenten, maar er is géén directe 

noodzaak dat deze expertise of praktijkervaring door de opdrachtnemer in persoon wordt verricht.. 

Werkzaamheden moeten  zonder inwerktraject gedaan kunnen worden zonder dat het afbreuk doet 

aan het volbrengen of het resultaat van de opdracht. In het concrete geval dient het bijvoorbeeld te 

gaan om opdrachten waarbij zzp’ers die zijn ingehuurd om (tijdelijke) werkzaamheden en diensten te 

verrichten. Het gaat bijvoorbeeld om  de volgende eenvoudige opdrachten /werkzaamheden: 

 

• Groenvoorziening plantsoenen, zoals  een opdracht tot onderhoud en reiniging van bepaalde 

plantsoenen. 

• Evenementen, zoals een opdracht tot catering en kaartcontrole van een cultureel evenement 

of openbaar concert. 

• Stadsreiniging, zoals een opdracht tot papier prikken, onkruid verwijderen en bladvegen in 

een bepaalde wijk. 



• Verkeersregeling, zoals een opdracht om bij piek- en zomerdagen en evenementen het 

verkeer te regelen en te leiden naar wijkontsluitingswegen. 

 

In een voorkomend geval kan een gemeentelijke instelling mogelijk wel een zzp’er willen inhuren die 

een bepaalde beroepsspecifieke vergunning of een registratie heeft. Er kunnen een aantal objectieve 

criteria worden opgenomen in de modelovereenkomst op grond waarvan de gemeentelijke instelling 

een vervanger eventueel wel vooraf kan weigeren. Bij gebruikmaking van inhuur van zzp’ers voor 

meer gekwalificeerde opdrachten kan men denken aan een registeraccountant die staat ingeschreven 

in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), een BIG-

geregistreerde arts / tandarts/ verpleegkundige/ psychiater etc. Het moet gaan om een objectieve 

kwalificatie behorend bij de uitoefening van een beroep. Van een subjectieve invulling door de 

gemeente mag geen sprake zijn. In deze modelovereenkomst is er – vanwege het ontbreken van een 

verplichting tot het persoonlijk verrichten van de arbeid – voor gekozen om iets meer invulling te geven 

aan de instructiebevoegdheid van de gemeentelijke opdrachtgever. Ook voor deze opdrachtnemer 

geldt verder onverkort dat er geen sprake is van de uitoefening van gezag jegens de zzp’er zoals bij 

een gemeenteambtenaar in loondienst het geval is. Ook met deze zzp’er vinden geen 

functioneringsgesprekken plaats, geldt geen aanwezigheidsplicht en is er evenmin sprake van een 

situatie waarin dagelijks verantwoording wordt afgelegd. Er gelden voor deze zzp’er geen 

werkafspraken of werkprocedures zoals deze voor gemeenteambtenaren in loondienst gelden.  

 

Verzoek tot goedkeuring  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten verzoeken u om – met inachtneming van bovenstaande 

toelichting – de bijgevoegde drie modelovereenkomsten (varianten “geen werkgeversgezag 

resultaatsverplichting”, “geen werkgeversgezag inspanningsverplichting en vrije vervanging) voor de 

sector gemeenten goed te keuren. Indien de modelovereenkomsten onverhoopt niet kunnen worden 

goedgekeurd, wordt u verzocht om aan te geven welke belemmeringen er zijn om tot goedkeuring te 

kunnen overgaan.  

 

Den Haag, november 2016  

 

Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

 

J. Kriens 


