
Paraaf opdrac paraaf opdrachtnemer: 

Inzet Overeenkomst 
Partijen: 
1. GGD Zeeland gevestigd te Goes, , rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

, Directeur Publieke Gezondheid, hierna te noemen: “Opdrachtgever”; 

en 

2. Iskaato Management & Consultancy gevestigd te Groede

, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;  

gezamenlijk te noemen: “Partijen”; 
Overwegende dat: 

a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van Publieke Gezondheid;
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan ondersteuning op de in artikel 1.1.

beschreven opdracht;
c. Deze werkzaamheden zullen worden verricht bij of ten behoeve van: GGD Zeeland (verder te

noemen: “GGD”.)
d. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
e. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
f. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van

artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW;
g. Partijen beogen evenmin een arbeidsovereenkomst te doen ontstaan in de zin van artikel

7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW tussen Opdrachtgever en de door Opdrachtnemer in te zetten
personen;

h. Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst1

willen voorkomen;
i. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van

thuiswerkers of gelijkgestelden2 buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst
opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

j. Deze overeenkomst gebaseerd is aan de door de Belastingdienst op 29-2-2016 onder
nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst.

k. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen: 
Definities 
In deze Overeenkomst van opdracht worden de hieronder staande begrippen in de navolgende 
betekenis gebruikt: 

• Opdrachtgever: GGD Zeeland

• Opdrachtnemer: Iskaato Management & Consultancy

• Overeenkomst: Onderhavige Overeenkomst welke is gebaseerd op de Modelovereenkomst
van de Belastingdienst op 29-2-2016 onder nummer 9015550000-06-2.

1 artikelen 2a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking 
wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655). 
2 2 artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als 
dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655) 
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Paraaf op ever:  paraaf opdrachtnemer: 

Artikel 1 De opdracht 
1.1 Opdracht nemer zal als Projectleider werkzaam zijn voor de Covid organisatie van de GGD 

Zeeland. Het hoofddoel van deze opdracht is de huidige Covid-organisatie van de GGD 
Zeeland in te vlechten in het huidige IZB-team van de GGD Zeeland waardoor één integraal 
team tot stand gebracht wordt. Opdrachtnemer zal zich voor de duur van deze overeenkomst 
hoofdzakelijk op deze doelstelling richten. 
 

Artikel 2 Uitvoering en nakoming van de opdracht 
2.1  Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle   

verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze en naar beste vermogen uitvoeren van de 
overeengekomen werkzaamheden. 

2.2  Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de 
uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van 
samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de 
werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. 

2.3  Op Opdrachtnemer rust de verplichting zich (actief) te (laten) informeren over alle feiten en 
omstandigheden die voor Opdrachtnemer voor het behalen van het in het opdrachtplan 
gestelde resultaat van de opdracht van belang kunnen zijn. 

2.4  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een 
goede uitvoering van de opdracht. 

2.5  Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel 
zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en 
Zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en  
instructie geven omtrent het resultaat van de opdracht. 

2.6  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren over het bereiken van het resultaat van de 
opdracht. Opdrachtnemer kan zijn informatieplicht bekrachtigen door gebruik te maken van 
een Opdrachtplan, waarin hij / zij het resultaat, de kaders, planning en kritische 
succesfactoren opneemt. 

2.7  Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden 
bij Opdrachtgever. 

 
Artikel 3 Duur van de Overeenkomst 
3.1  Start datum: . Einddatum:  of eerder bij voortijdig afronden 

van het project. Eventuele verlenging wordt uiterlijk 4 weken voor einde van de opdracht 
besproken en vastgelegd. 

3.2  Opdrachtnemer zal per  gemiddeld 1 à 2 dagen per week aan de Opdracht 
besteden. 

3.3  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten 
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

 
Artikel 4 Nakoming en vervanging 
4.1  Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met 

de geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

4.2  Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten 
dele te laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging 
aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem uitvoert. Daarbij heeft 
Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van 
objectieve kwalificaties. In geval van vervanging blijft Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte 
afspraken.  



 
 

Paraaf htgever:  paraaf opdrachtnemer: 

Artikel 5 Opzegging en opschorting overeenkomst 
5.1  Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een 
 opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met opgave 
  van redenen. 
5.2  Partijen zijn gerechtigd de onderhavige Overeenkomst bij aangetekende brief met opgave 

van redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat waarschuwing, 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat een schadevergoeding 
aan de andere partij is verschuldigd, indien: 
a.  de andere partij ernstig tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde 

van deze Overeenkomst en dit gebrek in de nakoming niet binnen veertien dagen na 
schriftelijke kennisgeving hiervan is door de eerstgenoemde partij is hersteld; 

b.  de andere partij een beroep doet op overmacht en de periode van overmacht langer 
dan dertig dagen heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan dertig 
dagen gaat duren; 

c.  de andere partij in staat van faillissement verkeert dan wel als het faillissement van 
de andere partij door die partij of een derde wordt aangevraagd; 

d.  aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend, voorlopige surseance 
van betaling uitdrukkelijk daaronder begrepen, dan wel indien de andere partij 
surseance van betaling aanvraagt; 

e.  er op het gehele of een gedeelte van het vermogen van de andere partij beslag wordt 
gelegd; 

f.  de andere partij ontbonden of geliquideerd wordt; 
g.  de andere partij overgaat tot staking van zijn bedrijf of daartoe reeds is overgegaan, 

overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen 
de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf; 

5.3  In het geval van opzegging voordat de opdracht is volbracht, heeft Opdrachtnemer ten 
hoogste recht op betaling van de al geaccordeerde werkzaamheden. Een voortijdige 
beëindiging door Opdrachtgever zal nimmer tot schadeaanspraken jegens Opdrachtgever aan 
de zijde van Opdrachtnemer leiden. 

 
Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling 
6.1  Opdrachtnemer heeft bij het aangaan van deze Overeenkomst recht op een vergoeding  

van € 125,- per uur inclusief reiskosten en verblijfskosten en exclusief BTW. 
6.2  Het in artikel 6, lid 1 genoemde tarief geldt voor de duur van deze opdracht en kan na 

beëindiging van dit contract worden aangepast, in overeenstemming met de Wetgeving 
Normering Topinkomens. 

6.4  De vergoeding omvat alle kosten die Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeengekomen 
werkzaamheden moet maken. 

6.5  Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de 
opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan 
Opdrachtnemer. 

6.6  Alle gewerkte uren worden door Opdrachtnemer bijgehouden op een urenstaat, die door 
Opdrachtgever voor akkoord wordt ondertekend, als onderdeel van de accordering van de 
factuur.  

6.7  Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden maandelijks aan Opdrachtgever een 
factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 

6.8  Er geldt een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum. De vergoeding wordt voldaan op 
de IBAN rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. 

 
 
 



 
 

Paraaf opdrac er:  paraaf opdrachtnemer: 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
7.1  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem 

ingeschakelde anderen wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan anderen, bij de 
uitvoering van de opdracht. Tevens is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade van 
Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in 
verband met de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen. 

7.2  Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en Opdrachtnemer zal Opdrachtgever 
vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen Opdrachtgever wordt ingesteld ter zake van 
ziekte, letsel en/of overlijden van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of 
verlies en/of schade aan de eigendommen van de door Opdrachtnemer ingeschakelde 
derde(n) dan wel van Opdrachtnemer zelf. 

7.3  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend 
met en voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht. 

7.4  Indien Opdrachtnemer, in gebreke of verzuim raakt met het nakomen van haar 
verplichting(en) uit deze Overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte – zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van 
Opdrachtnemer. 

 
Artikel 8 Verzekering 
8.1  Opdrachtnemer verklaart deugdelijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen te 

hebben afgesloten die in voldoende mate dekking bieden tegen schade, die kan ontstaan bij 
of als gevolg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. 

 
Artikel 9 Garanties en vrijwaringen 
9.1.  Aangezien geen sprake is van een arbeidsovereenkomst zal Opdrachtgever over de uit 

hoofde van deze overeenkomst verschuldigde vergoedingen geen loonheffing en/of sociale 
premies inhouden en afdragen. Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden 
geconfronteerd met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting/premies 
volksverzekeringen in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart 
Opdrachtnemer Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden. 

9.2.  Indien door de fiscus – in weerwil van het feit dat Partijen hebben beoogd een 
overeenkomst van opdracht te zijn aangegaan – het standpunt wordt ingenomen dat er 
fiscaal gezien sprake is van een arbeidsverhouding waaruit voor Opdrachtgever inhoudings- 
en afdracht verplichtingen voor de loonbelasting c.q. sociale verzekeringen voortvloeien, dan 
geldt de in artikel 6.1. bedoelde vergoeding als een bruto bedrag, inclusief het 
werkgeversdeel in belastingen en premies en zal dienovereenkomstig herberekening en 
afrekening plaatsvinden. Voorts zullen alle hierdoor voor Opdrachtgever opgekomen extra 
lasten, inclusief eventuele advies- en proceskosten alsmede boetes voor rekening komen van 
Opdrachtnemer. 

9.3.  Opdrachtnemer garandeert aan Opdrachtgever dat de met betrekking tot de eventueel in het 
kader van deze overeenkomst door hem ingeschakelde anderen verschuldigde belastingen, 
sociale premies en verzekeringspremies tijdig en geheel zijn en zullen worden voldaan. 
Opdrachtnemer zal te allen tijde op verzoek van Opdrachtgever de gegevens aangaande de 
afdracht aan de uitvoeringsinstelling en Belastingdienst evenals loonbelasting schriftelijk aan 
Opdrachtgever opgeven. 

9.4.  Indien Opdrachtgever, om welke redenen dan ook, (mede) aansprakelijk wordt gesteld voor 
betaling van schade, kosten en/of renten als gevolg van het niet – of niet tijdig – betalen van 
de in artikel 10.3 omschreven betalingsverplichtingen door Opdrachtnemer, zal 
Opdrachtnemer Opdrachtgever volledig vrijwaren voor de schade, kosten en renten die 
Opdrachtgever ter zake verschuldigd is of zal worden, en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer 
ter zake in vrijwaring kunnen oproepen. 



 
 

Paraaf o gever:  paraaf opdrachtnemer: 

 
 
Artikel 10 Kettingbeding 
10.1  Opdrachtnemer verplicht zich om met alle door haar in te schakelen anderen, de in de 

hiernavolgende artikelen 12 tot en met 15 genoemde bedingen, overeen zijn komen. Een 
kopie van deze getekende overeenkomsten zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aan 
Opdrachtgever worden gestuurd. 

 
Artikel 11 Geheimhouding 
11.1  Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit 
de aard van de informatie. 

11.2  Opdrachtnemer zal geen vertrouwelijke informatie verkregen tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden aan anderen bekendmaken. 

11.3  Alle door Opdrachtgever verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 
Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en mogen niet door Opdrachtnemer zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever op andere wijze of elders worden 
gebruikt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van anderen gebracht. 

11.4  Partijen zullen over de Overeenkomst en uitvoering daarvan geen uitingen of meldingen 
doen  in enige publicatie zonder overeenstemming van de andere partijen. 

 
Artikel 12 Intellectuele eigendom 
12.1  De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden met betrekking tot 

rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 
Overeenkomst gebruikte materialen of gegevens. 

12.2  Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of 
software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtnemer dat daardoor geen inbreuk op 
eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de 
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

12.3  Onverminderd het tussen partijen bepaalde, over geheimhouding komen Opdrachtgever alle 
intellectuele- en industriële eigendomsrechten toe, die bij het uitvoeren van de opdracht 
door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld, tenzij voormelde rechten voorafgaand aan het 
verstrekken van de opdracht door Opdrachtnemer bij de wettelijk voorgeschreven instanties 
zijn gedeponeerd of anderszins zijn beschermd en vastgelegd. 

12.4  Opdrachtgever heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van wordt gebracht. 

12.5  Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever op de hoogte te stellen van alle door en 
tijdens of binnen een jaar na de beëindiging van de Opdracht verrichte prestaties die in 
Nederland of elders kunnen leiden tot het ontstaan van rechten van intellectuele eigendom, 
waaronder in ieder geval mede zijn begrepen uitvindingen, computerprogramma’s, 
werkwijze, prestaties op het gebied van industriële vormgeving en al het dergelijke. 

12.6  Opdrachtnemer is verplicht de daarmee samenhangende rechten zowel in Nederland als 
elders aan Opdrachtgever op de kortst mogelijke termijn over te dragen, althans en voor 
zover deze rechten al niet krachtens de wet en/of de overeenkomst aan Opdrachtgever 
toekomen. 

12.7  De vergoeding die Opdrachtnemer Opdrachtgever in rekening brengt in het kader van de 
Overeenkomst wordt geacht mede een vergoeding voor rechten van intellectuele eigendom 
in te houden.



 

 

 
 
Artikel 13 Boetebeding 
13.1  Bij overtreding door Opdrachtnemer van één der bepalingen in de drie voorgaande artikelen 

(artikel 10 tot en met 12) verbeurt Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een onmiddellijk 
opeisbare boete die gelijk is aan. Per overtreding vermeerdert met € 500,-- per dag of 
onderdeel daarvan, dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 
Opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen en/of tot beëindiging van de 
Overeenkomst over te gaan. 

 
Artikel 14 Algemene bepalingen 
14.1  Op deze Overeenkomst zijn de artikelen 7:400 BW tot en met 7:413 BW van toepassing. Er is 

geen dienstverband tussen partijen. 
14.2  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden van 

Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
14.3 Deze overeenkomst prevaleert boven een eventueel opdrachtplan. 
 
Artikel 15 Rechts- en forumkeuze 
15.1  Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van 

toepassing. 
15.2  Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee 

verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden 
voorgelegd. 

 
Artikel 16 Wijziging van de Overeenkomst 
16.1  Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
 
 
In tweevoud, 
 
Te Goes, op     Te Groede, op  
 

  

  

Directeur Publieke Gezondheid         Iskaato Management & Consultancy 

 
Opdrachtgever       Opdrachtnemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




