NICE TO KNOW - MINI GUIDE
De "Overeenkomst van Opdracht"

DE ENE OPDRACHT IS DE ANDERE NIET

Gefeliciteerd! Je gaat samenwerken met een andere
ondernemer. Een belangrijk kenmerk van ondernemen.
Fantastisch. Maar, wat moet je voor zo'n samenwerking
regelen? Allereerst is het van belang om alle
(werk)afspraken goed vast te leggen. Dat doe je in een
overeenkomst van opdracht. Maar wat is precies een
overeenkomst van opdracht?
Ik benadruk graag, dat het heel belangrijk is om te
begrijpen wat er in jouw juridische documenten staat.
Want, hoe kun je van anderen verwachten dat zij zich
aan de regels houden, terwijl jij zelf niet weet wat die
regels zijn?
In deze mini-guide leg ik je uit wat een overeenkomst
van opdracht is, wat het verschil is met een
arbeidsovereenkomst en wat de voordelen van een
overeenkomst van opdracht zijn.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Elze.
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DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Wat een overeenkomst van opdracht inhoudt staat
beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Om precies te
zijn (mag je weer vergeten hoor) in artikel BW 7:400.
In dat artikel staat dat 'de overeenkomst van opdracht,
een overeenkomst is waarbij twee partijen afspreken
dat de ene partij (de opdrachtnemer) tegen betaling
een opdracht uitvoert voor de andere partij (de
opdrachtgever)'.
Het mag bij die opdracht niet gaan om werk in
loondienst (de arbeids overeenkomst). Maar, het mag
ook niet gaan om een van de volgende soorten
werkzaamheden:
Het maken van een werk van stoffelijke aard, zoals
een huis (aannemingsovereenkomst)
Het bewaren van goederen
(bewaarnemingsovereenkomst)
Het uitgeven van werken, zoals boeken
(uitgeefovereenkomst)
Het (laten) vervoeren van goederen of personen
(vervoersovereenkomst)
In de praktijk betekent dit dat je de overeenkomst van
opdracht vooral gebruikt voor het maken van
afspraken over het verrichten van diensten.
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VERSCHIL MET ARBEIDSOVEREENKOMST

Een overeenkomst van opdracht heeft wel wat weg
van een arbeidsovereenkomst. Maar, toch zijn er
verschillen.
Bij een overeenkomst van opdracht mag er geen
gezagsverhouding zijn tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Dus: als jij de opdrachtnemer inhuurt
voor een klus, moet je de opdrachtnemer de vrijheid
geven het werk op eigen tijd en naar eigen inzicht uit
te voeren. Natuurlijk spreek je wel een deadline af en
leg je vast wat het eindresultaat moet zijn. Maar, geef
geen nadere aanwijzingen over hoe of waar het werk
gedaan moet worden.
Nog een verschil is dat de opdrachtnemer zich met
een overeenkomst van opdracht, niet exclusief aan jou
verbindt. Het staat de opdrachtnemer vrij om naast de
opdracht voor jou, ook andere opdrachten aan te
nemen. En, omgekeerd geldt dat het voor jou vrij
makkelijk is om het contract met de opdrachtnemer op
te zeggen.
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VERSCHIL MET ARBEIDSOVEREENKOMST

Er is geen sprake van doorbetaling bij ziekte en de
opdrachtnemer heeft geen recht op vakantiegeld of op
een doorbetaalde vakantie. Dit natuurlijk in
tegenstelling tot bij een arbeidsovereenkomst.
Er wordt geen loon betaald, alleen een
overeengekomen vergoeding. Als opdrachtgever hoef
je dus geen premies in te houden en af te dragen aan
de Belastingdienst.
Tot slot is een belangrijk verschil dat de
opdrachtnemer zich bij een overeenkomst van
opdracht mag laten vervangen door een ander. Terwijl
bij een arbeidsovereenkomst de werknemer de arbeid
persoonlijk moet verrichten.
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DE VOORDELEN VAN
DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Als je iemand inschakelt om werkzaamheden voor jou
te verrichten, ben je niet verplicht om een
overeenkomst van opdracht op te stellen. Toch is het
raadzaam om dat wel te doen.
Niet alleen omdat het een kenmerk is van goed
opdrachtgeverschap, maar ook omdat een
overeenkomst van opdracht helderheid biedt voor
beide partijen: de (werk)afspraken liggen vast. Bij
onduidelijkheden of een conflict kun je altijd op de
afspraken terugvallen, dus je komt niet voor
verrassingen te staan.
Daar komt bij dat je bij de Belastingdienst kunt
aantonen dat er geen sprake is van een vast
dienstverband. Dit is van belang als sprake is van een
langdurige samenwerking. Van een tekstschrijver die
eenmalig een tekst voor je website schrijft, zal de
Belastingdienst niet wakker liggen. Maar, als de
opdrachtnemer een jaar lang al je marketing verzorgt,
wordt het een ander verhaal. Een goede overeenkomst
van opdracht kan voorkomen dat de Belastingdienst je
aanslaat voor achterstallige werkgeverslasten.
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EEN FIJNE SAMENWERKING GEWENST!

Je weet nu wat een overeenkomst van opdracht is en
waarom het belangrijk is om er één te hebben. Maar,
een korte recap kan geen kwaad:
Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst
waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een
opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere
partij (opdrachtgever).
Een overeenkomst van opdracht verschilt op relevante
punten van de arbeidsovereenkomst.
1. De overeenkomst van opdracht kan eenvoudig
worden beëindigd door opzegging.
2. Er is geen sprake van doorbetaling bij ziekte en
geen recht op vakantiegeld of doorbetaalde
vakantie.
3. Er wordt geen loon betaald en de opdrachtgever
hoeft dus geen premies in te houden en af te
dragen aan de Belastingdienst.
4. Er mag geen gezagsverhouding bestaan bij een
overeenkomst van opdracht.
5. De opdrachtnemer mag zich laten vervangen door
een ander, terwijl bij een arbeidsovereenkomst de
werknemer de arbeid persoonlijk moet verrichten.
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OVER...
Ik (Elze Lamers) heb met veel plezier gestudeerd aan de
Universiteit van Utrecht. Daar heb ik mijn bachelor
Nederlands recht behaald, maar ook mijn master in het
(Medisch) aansprakelijkheidsrecht.
Na mijn afstuderen heb ik veel werkervaring op gedaan: als
incasso/bedrijfsjurist bij een Gerechtsdeurwaarder, als jurist
letselschade en als jurist voor de Faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht.
Omdat het ondernemerschap bleef roepen en het recht nu
eenmaal mijn passie is, heb ik EML opgericht. Ik wil recht
toegankelijk en betaalbaar maken. En simpel te begrijpen.
Want ik vind het belangrijk dat jij weet waar het over gaat.
Bij mij ben je geen dossiernummer, maar een relatie.
In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in, houd ik mijn
beestenboel in bedwang, rijd ik paard, sport ik en probeer ik
veel te reizen.

DEZE MINI GUIDE IS GEMAAKT DOOR ELZE LAMERS VAN EML JURIDISCH
ADVIES 2021 . ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

