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Hoofdstuk 1

Juridische constructies
voor het verrichten van
arbeid
Na dit hoofdstuk kun je de kenmerken beschrijven van:

• de arbeidsovereenkomst;

• de aanstelling als ambtenaar;

• de overeenkomst tot opdracht;

• het aannemen van werk;

• het verrichten van arbeid als zzp’er;

• het verrichten van arbeid als werknemer bij een organisatie die gebruikmaakt van payrolling.

Casus
Doktersassistente Sezen solliciteert bij huisarts Vergeer. Vergeer benadrukt in het gesprek dat hij het
belangrijk vindt dat zijn assistente op een zorgvuldige en plezierige manier met patiënten omgaat,
en dat ze nauwkeurig is bij het maken van afspraken. Vergeer heeft er na het gesprek wel vertrou-
wen in dat Sezen een goede doktersassistente in zijn praktijk zal zijn. Daarom laat hij haar een paar
dagen na het sollicitatiegesprek weten dat ze met ingang van de nieuwe maand bij hem kan gaan
beginnen.

1.1 Inleiding

Een advocaat, een doktersassistente, zoals Sezen, een
loodgieter en een medewerker van de sociale dienst
van de gemeente verrichten werk voor een ander. Als
tegenprestatie voor hun werk ontvangen ze alle vier
een bedrag in geld. Toch is hun juridische positie ver-
schillend. Is de advocaat bijvoorbeeld ziek, dan krijgt
hij geen geld van zijn cliënt, terwijl de doktersassis-
tente en de medewerker van de sociale dienst bij

ziekte wel worden doorbetaald. Heeft de huisarts
genoeg van zijn assistente, dan kan hij haar niet
zomaar ontslaan, want ze heeft ontslagbescherming.
Maar vindt de cliënt van de advocaat het juridische
werk dat de advocaat levert niet goed, dan geeft hij
hem in het vervolg geen opdrachten meer.
Waarom deze verschillen? Omdat de juridische positie
van de vier werkers verschillend is. Zij werken alle-
maal op basis van andere juridische afspraken.
Dit bronnenboek Arbeidsrecht gaat over de arbeids-
overeenkomst. We beginnen met een overzicht van



de vier verschillende juridische constructies op basis
waarvan arbeid kan worden verricht. Zo krijg je goed
zicht op de specifieke kenmerken van de arbeidsover-
eenkomst. We zullen verderop in dit boek zien dat het
belangrijk is om te weten of er wel of niet een arbeids-
overeenkomst is. Want alleen werknemers die op
basis van een arbeidsovereenkomst werk verrichten
hebben bijvoorbeeld recht op een uitkering van werk-
nemersverzekeringen zoals de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen en de Werkloosheidswet. Ook
biedt alleen de arbeidsovereenkomst werknemers
ontslagbescherming.

1.2 Arbeidsovereenkomst

Sezen, de doktersassistente uit de casus aan het
begin van dit hoofdstuk, is in dienst van de huisarts.
De afspraken die werkneemster Sezen en werkgever
Vergeer hebben gemaakt, staan in een arbeidsovereen-
komst. Kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst is
dat de werknemer (doktersassistente) arbeid verricht
waarvoor de werkgever (huisarts) loon betaalt. De
werknemer staat onder gezag van de werkgever. Dit
wil zeggen dat de huisarts als werkgever bepaalt welk
werk er moet worden gedaan en hoe dat moet gebeu-
ren. Daarmee hebben we de drie kenmerken van een
arbeidsovereenkomst op een rij:
• arbeid;
• loon;
• gezag.

De arbeidsovereenkomst is geregeld in Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf art. 7:610.

Kenmerken van de arbeidsovereenkomst:
• gezag;
• arbeid door de werknemer zelf te verrichten;
• loon, door de werkgever te betalen.

1.3 Aanstelling als ambtenaar

De medewerker van de sociale dienst uit paragraaf 1.1
verricht ook arbeid tegen betaling van loon door de
gemeente. De gemeente oefent als werkgever gezag
uit over de medewerker. Toch is zijn arbeidscontract
geen arbeidsovereenkomst. Hij heeft een aanstelling
als ambtenaar. In feite is het enige feitelijke verschil

tussen hem en de doktersassistente dat zij bij een
particulier in dienst is en hij bij de overheid. Een werk-
nemer van de overheid wordt ambtenaar genoemd.
Een ambtenaar heeft een andere juridische positie,
maar zijn feitelijke positie (salaris, vakantiedagen,
sociale zekerheid) gaat steeds meer lijken op die van
een werknemer. De rechtspositie van de ambtenaar is
onder andere geregeld in de Ambtenarenwet.

In februari 2014 heeft de Tweede Kamer een wets-
voorstel aangenomen dat de positie van ambtenaren
nog dichter bij de positie van werknemers brengt. Als
het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt
aangenomen, sluiten ambtenaren in de toekomst
gewoon een arbeidsovereenkomst met de overheids-
werkgever (rijk, provincie, gemeente, enzovoort)
waarbij ze in dienst treden (Wetsvoorstel Normalise-
ring rechtspositie ambtenaren, EK 32.550). Wel blijven
voor ambtenaren specifieke regels gelden voor zover
deze nodig zijn vanwege het werk bij de overheid. Zo
is de overheidswerkgever verplicht een integriteits-
beleid te voeren, legt de ambtenaar een eed of belofte
af en heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Kenmerken van de aanstelling als ambtenaar:
• gezag;
• arbeid door de ambtenaar zelf te verrichten;
• loon door overheid te betalen.

1.4 Aannemen van werk

Een loodgieter installeert in opdracht van een klant
een nieuwe badkamer. De juridische regels die daar-
voor gelden, staan in de overeenkomst tot het aanne-
men van werk. De overeenkomst tot het aannemen
van werk is geregeld in Boek 7 van het BW vanaf
art. 7:750.
Kenmerken voor het aannemen van werk zijn:
• de zelfstandigheid van de aannemer;
• de overeenkomst gaat over een tastbaar product;
• de aannemer garandeert het resultaat.

Zelfstandigheid
Bij een overeenkomst tot het aannemen van werk
bestaat er geen gezag tussen de aannemer (loodgie-
ter) en de opdrachtgever (klant). De aannemer
bepaalt zelf op welke uren hij werkt, wie hij daarbij
inschakelt, en hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert.
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De aannemer heeft een vrij beroep of een eigen
onderneming.

Tastbaar product
Bij het aannemen van werk gaat het altijd om iets
tastbaars: het bouwen van een schuur of een huis, de
reparatie van een badkamer, het slopen van een oude
stal, het naaien van een bruidsjurk, het schilderen van
een school, enzovoort.

Resultaat
Op dit tastbare product wordt de aannemer afgere-
kend. Daarom wordt het aannemen van werk wel een
resultaatsverbintenis genoemd. Dit wil zeggen dat de
aannemer van het werk verantwoordelijk is voor het
resultaat. Hij krijgt de afgesproken prijs vanwege het
resultaat dat hij aflevert, en niet omdat hij een
bepaald aantal uren voor de klant heeft gewerkt. Vol-
doet het product niet aan de eerder gemaakte afspra-
ken, dan krijgt de aannemer zijn geld (voorlopig) niet.

De gerichtheid op het resultaat is een belangrijk verschil
met de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is
een inspanningsverbintenis. De werknemer krijgt zijn loon
vanwege zijn inspanningen (omdat hij ‘zijn best’ doet), hij
kan niet zonder meer op het resultaat worden afgerekend.

Kenmerken van het aannemen van werk:
• geen gezag, aannemer is zelfstandig;
• aannemer maakt tastbaar product;
• resultaatsverbintenis.

1.5 Overeenkomst tot opdracht

Een advocaat verricht zijn werkzaamheden op basis
van een overeenkomst tot opdracht. Ook voor de
overeenkomst tot opdracht geldt dat er geen gezags-
relatie bestaat tussen de opdrachtnemer (advocaat)
en de opdrachtgever (klant). Net als de aannemer
heeft de opdrachtnemer een vrij beroep of een eigen
onderneming. Voorbeelden van opdrachtnemers zijn:
belastingconsulent, bedrijfsadviseur, advocaat,
trainer, arts en pianist.

Verschil opdracht en aanneming van werk
Op het eerste gezicht lijken de opdracht en de aanne-
ming van werk veel op elkaar. Toch zijn er belangrijke
verschillen.

Dienst geen tastbaar product
Bij de overeenkomst tot opdracht wordt er een niet-
tastbare dienst geleverd, zoals een advies, een oplei-
ding, een concert of een medische behandeling. De
aanneming van werk is gericht op tastbare producten,
zoals een schuur, een huis, of de installatie van een
badkamer.

Inspanning geen resultaat
Een tweede verschil tussen het aannemen van werk
en het uitvoeren van een opdracht is dat de opdracht
een inspanningsverbintenis is. De opdrachtnemer wordt
dus niet afgerekend op het resultaat dat hij heeft
bereikt, maar op zijn inspanningen. Anders gezegd:
de opdrachtnemer is verplicht zo goed mogelijk zijn
best te doen, maar hij kan geen garanties geven voor
het resultaat.
De overeenkomst tot opdracht is geregeld in Boek 7
van het BW vanaf art. 7:400.

Het verschil tussen de opdracht en de aanneming van werk
is vooral van belang als het resultaat tegenvalt. Lekt het dak
van de schuur na de reparatie nog steeds, dan is de aanne-
mer verplicht om zijn werk over te doen totdat het dak de
schuur droog houdt. Houdt de patiënt na een operatie toch
nog klachten, dan kan hij de chirurg daar niet zonder meer
op aanspreken. De chirurg kan alleen aansprakelijk worden
gesteld als hij tekort is geschoten, dit wil zeggen als hij de
operatie onzorgvuldig heeft uitgevoerd.

1.6 Zzp’er

Een zzp’er is een zelfstandige zonder personeel. Deze
zelfstandige werkt op basis van een opdracht of op
basis van aanneming van werk. Hij is een ‘kleine’ zelf-
standige die geen personeel in dienst heeft. Bijvoor-
beeld een schrijver die voor een aantal uitgeverijen
boeken schrijft, een organisatieadviseur, of een bouw-
vakker die voor verschillende aannemers klussen uit-
voert. De zzp’er is geen werknemer, omdat hij niet in
dienst is van een werkgever. Dit betekent dat hij ook
geen recht heeft op uitkeringen van werknemersverze-
keringen zoals de Werkloosheidswet en de Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen. Dat maakt de
zzp’er kwetsbaar in moeilijke tijden omdat hij weinig
sociaal vangnet heeft om op terug te vallen. Bijvoor-
beeld als hij tijdelijk geen werk heeft, of als hij langdu-
rig ziek wordt. Ook geldt voor hem geen minimum-
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loon en moet hij zelf voor een eventueel aanvullend
pensioen zorgen. Bovendien is de zzp’er de eerste die
‘eruit gaat’ in economisch zware tijden, want hij heeft
geen ontslagbescherming. Het bedrijf kan zomaar
van de ene op de andere dag aan de zzp’er laten
weten dat het geen gebruik meer zal maken van zijn
diensten.
De laatste jaren hebben bedrijven zoals PostNL,
instellingen voor thuiszorg en ook bouwbedrijven veel
van hun vaste werknemers ontslagen en hen ‘inge-
ruild’ voor zzp’ers. Dat is goedkoper voor het bedrijf
doordat de werkgever veel minder sociale premies
hoeft te betalen en doordat zzp’ers flexibel kunnen
worden ingezet, bijvoorbeeld alleen op de momenten
dat het druk is in het bedrijf of de instelling.

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) verricht
werk op basis van een opdracht of van aanneming
van werk. De zzp’er is geen werknemer en daarom
vooral kwetsbaar als hij langdurig ziek wordt of
geen werk heeft.

! Payrolling

Bij payrolling geeft het bedrijf, tegen betaling,
het juridische en administratieve werkgever-
schap in handen van een ander bedrijf, het pay-
rollbedrijf. Het payrollbedrijf betaalt het loon
aan de werknemers, draagt belastingen en pre-
mies af en als de werknemer wordt ontslagen is
de ontslagvergoeding ook voor rekening van het
payrollbedrijf. Het payrollbedrijf vraagt uiteraard
geld voor zijn diensten aan het bedrijf dat zijn
werknemers op de payroll wil plaatsen.
In geval van payrolling heb je als werknemer in
feite met twee werkgevers te maken. De ‘inhou-
delijke’ werkgever voor wie je werkt en die je
ook vertelt wat je moet doen en hoe dat moet
gebeuren en de administratieve en juridische
werkgever, het payrollbedrijf. Klopt er iets niet
met je loon, dan ga je naar het payrollbedrijf, wil
je overleggen over de inhoud van je werk dan ga
je naar je leidinggevende op het werk.

Het is voor een organisatie aantrekkelijk om
gebruik te maken van een payrollbedrijf omdat
de organisatie dan geen last heeft van alle admi-
nistratieve rompslomp die bij het werkgever-
schap hoort. Maar de belangrijkste reden is dat
de inhoudelijke werkgever gemakkelijk van zijn
werknemer af kan. Omdat hij formeel geen
arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft,
is hij niet gebonden aan ontslagbescherming en
ontslagvergoedingen. Daar zit het payrollbedrijf
mee, want dat is juridisch gezien de werkgever.
Uiteraard moet de organisatie die gebruikmaakt
van een payrollbedrijf daar voor betalen. In feite
hevelt de organisatie door payrolling adminis-
tratief werk en risico’s tegen betalen af op het
payrollbedrijf.
Payrolling is niet geregeld in de wet. Rechters
oordelen verschillend over de vraag of payrol-
ling is toegestaan en of er geen sprake is van
‘ontduiking’ van de wet. Onze hoogste rechter,
de Hoge Raad, heeft over payrolling nog geen
uitspraak gedaan.

Kenmerken van de opdracht:
• geen gezag, opdrachtnemer is zelfstandig;
• opdrachtnemer verricht niet-tastbare dienst;
• inspanningsverbintenis.

1.7 Samenvatting

Er zijn vier verschillende juridische constructies voor
het tegen betaling verrichten van werk voor een
ander.
Bij de arbeidsovereenkomst verricht de werknemer
arbeid waarvoor de werkgever loon betaalt. Daarnaast
heeft de werkgever gezag over de werknemer, dit wil
zeggen dat hij zeggenschap heeft over de arbeidsuren
en de manier waarop het werk wordt gedaan.
Dezelfde drie kenmerken gelden ook voor de aanstel-
ling als ambtenaar. Het verschil met de arbeidsover-
eenkomst is dat de ambtenaar in overheidsdienst is.
Bij de overeenkomst tot het aannemen van werk
bestaat er geen gezagsrelatie. De aannemer verricht
voor zijn opdrachtgever een bepaald tastbaar werk.
Voor het resultaat van dit werk is de aannemer verant-
woordelijk.
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De overeenkomst tot opdracht gaat om een niet-tast-
bare dienst die de opdrachtnemer voor de opdracht-
gever uitvoert. Er is sprake van een inspanningsver-
bintenis, dit wil zeggen dat de opdrachtnemer gehou-
den is zijn werk zo goed mogelijk te doen, maar dat
hij niet zonder meer kan worden afgerekend op het
resultaat.
Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) verricht
zijn werkzaamheden op basis van een opdracht of op
basis van een overeenkomst tot aanneming van werk.

Hij is daarom geen werknemer en heeft daarom geen
recht op doorbetaling van zijn loon bij ziekte of op
ontslagbescherming.
Er is sprake van payrolling als een organisatie het
administratieve en juridische werkgeverschap over-
draagt aan een ander bedrijf. Dit payrollbedrijf zorgt
voor het uitbetalen van het loon, het afdragen van
belastingen en premies en draagt het risico van een
ontslagvergoeding als de organisatie de werknemer
ontslaat.

Tabel 1.1 Verschillen tussen arbeidsovereenkomst, opdracht en aanneming van werk

Kenmerken Opmerkingen Partijen

Arbeidsovereenkomst • gezag

• arbeid door werknemer persoonlijk

• loon

werkgever en werknemer

Overeenkomst tot het aannemen

van werk

• geen gezag, aannemer werkt zelf-

standig

• aannemer maakt tastbaar product

• resultaatsverbintenis

de overeenkomst betreft

een tastbaar product

opdrachtgever en aanne-

mer

Opdracht • geen gezag, aannemer werkt zelf-

standig

• opdrachtnemer verricht niet-tast-

bare dienst

• inspanningsverbintenis

de opdracht bestaat uit een

niet-tastbare dienst

opdrachtgever en

opdrachtnemer

Aanstelling als ambtenaar • gezag

• arbeid door ambtenaar persoonlijk

te verrichtten

• loon

bestuursorgaan en ambte-

naar
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Verklarende woordenlijst

Arbeidsovereenkomst
Overeenkomst waarbij de werknemer ver-
plicht is om in dienst van de werkgever
arbeid te verrichten waarvoor hij loon ont-
vangt.

Aanstelling als ambtenaar
De juridische basis voor het verrichten van
arbeid tegen betaling van loon in dienst en
onder gezag van de overheid.

Overeenkomst tot het aannemen van werk
Overeenkomst waarbij de aannemer zich
verplicht om tegen betaling een bepaald
tastbaar werk te verrichten voor zijn
opdrachtgever, waarbij er geen gezagsrela-
tie tussen hen bestaat.

Overeenkomst tot opdracht
Overeenkomst waarbij de opdrachtnemer
zich verplicht om tegen betaling een niet-
tastbare dienst te verlenen aan de
opdrachtgever, waarbij er geen gezags-
relatie tussen hen bestaat.

Inspanningsverbintenis
Verplichting om zich in te spannen om een
bepaald resultaat te bereiken zonder dat
dit resultaat wordt gegarandeerd.

Resultaatsverbintenis
Verplichting waarbij een bepaald resultaat
wordt gegarandeerd.

Zzp’er
Zelfstandige zonder personeel die zijn
werkzaamheden verricht op basis van een
opdracht of op basis van een overeen-
komst tot aanneming van werk.

Payrolling
Het overhevelen door een organisatie van
het juridisch en administratief werkgever-
schap naar een ander bedrijf, het payroll-
bedrijf.
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Vragen en opdrachten

1.1 Leg uit wat in de volgende gevallen de juridi-
sche basis is voor het werk dat wordt verricht.
1 Joyce werkt als personeelschef bij KPN.
2 Ingrid werkt bij de Belastingdienst op de

afdeling ‘successierechten’.
3 Isma helpt als belastingconsulent de fami-

lie Radoux bij het invullen van het aangifte-
formulier voor de inkomstenbelasting.

4 John werkt als timmerman voor aanne-
mersbedrijf De Groot.

5 Aannemer De Groot bouwt in opdracht
van de gemeente Soest een nieuw stad-
huis.

6 Yussef werkt voor een periode van een jaar
als chef personeelszaken bij een woning-
bouwvereniging.

7 Kapster Anneke knipt het haar van een van
haar klanten.
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