
   

FREELANCEOVEREENKOMST 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
<naam contractant1>, gevestigd te <vestigingsplaats contractant1>, hierna te noemen “Opdrachtgever”,  
 
en 
 
<naam contractant2>, geboren te <geboorteplaats contractant2>op <geboortedatum contractant2>, wonende 
aan de <adres contractant2>te <woonplaats contractant2>, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 

 Het is voor opdrachtgever noodzakelijk dat de volgende werkzaamheden worden 
verricht:<te verrichten werkzaamheden>. 

 Opdrachtnemer heeft expertise op het gebied van deze werkzaamheden en is bereid deze 
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever te verrichten. 

 Opdrachtgever kan te allen tijde opdrachtnemer opdracht geven tot het verrichten van deze 
werkzaamheden, buiten dienstbetrekking, maar opdrachtgever kan niet verplicht worden 
opdrachtnemer een opdracht te verstrekken. 

 Opdrachtnemer kan te allen tijde een opdracht van opdrachtgever tot het verrichten van deze 
werkzaamheden, buiten dienstbetrekking, aanvaarden, maar kan daartoe niet verplicht 
worden. 

 verklaren hierbij een freelanceovereenkomst aan te gaan, op grond waarvan opdrachtnemer 
ten behoeve van opdrachtgever, buiten dienstbetrekking, tegen beloning werkzaamheden zal 
verrichten, onder de navolgende voorwaarden en bedingen. 

 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 Opdracht 
 
1. Opdrachtgever verleent opdracht aan opdrachtnemer – gelijk opdrachtnemer als opdracht 

aanvaard van opdrachtgever – tot het verrichten van de volgende 
werkzaamheden:<omschrijving werkzaamheden>. 

 
 
Artikel 2 Werkzaamheden naar eigen inzicht 
 
1. Opdrachtnemer is vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. 

Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op of 
omstreeks<begindatum opdrachtnemer>en er naar streven de werkzaamheden gereed te zullen 
hebben omstreeks <einddatum opdrachtnemer>. 

2.  
 
 
Artikel 3 Vergoeding en onkostenvergoeding 
 



   

1. Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever terzake van de verrichtte werkzaamheden een 
vergoeding van € <brutosalaris> exclusief BTW. 

2. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de volgende door hem te maken kosten in rekening te 
brengen, mits gestaafd door deugdelijke bescheiden: <te maken kosten>. 

3. Declaratie van vergoeding en kosten zal geschieden na gereedkoming en aanvaarding van 
werkzaamheden door opdrachtgever en met afzonderlijke vermelding van omzetbelasting. 

 
 
Artikel 4 Eigendom werk 
 

De eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij de opdrachtnemer. Opdrachtgever 
verkrijgt een exclusief gebruiksrecht na volledige betaling van de overeengekomen 
vergoeding en de gemaakte kosten. 

 
 
Artikel 5 Vrijwaring 
 

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van schending van rechten van derden bij de 
uitvoering en totstandkoming van het werk. 
 

 
 
Artikel 6.  Geheimhouding 
 

Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder 
bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde van de 
overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede 
de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen 
gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Een en ander 
op straffe van een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve 
van opdrachtgever van <bedrag> voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze 
overtreding voortduurt. 

 
Artikel 7.  Fiscaal 
 
1. Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de 

zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. Het over het overeengekomen honorarium 
verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en premies sociale verzekering is voor rekening 
van opdrachtnemer. Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag aan 
honorarium is inclusief het door opdrachtnemer te betalen bedrag aan inkomstenbelasting en 
premies volksverzekeringen. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele 
aanspraken van de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen voor 
niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het 
overeengekomen honorarium. 

2. Opdrachtgever verlangt van Opdrachtgever de overlegging van een VAR verklaring teneinde 
meer zekerheid te verkrijgen ten aanzien van de fiscale en sociaal-verzekeringen van de 
opdrachtverlening. 

 
 
Artikel 8.  Ontbinding 
 



   

Ieder van partijen kan deze overeenkomst terstond ontbinden zonder rechterlijke 
tussenkomst uiteraard met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst. 

 
 
Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de 

uitspraak van de bevoegde rechter in <plaatsnaam>. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te <plaats van tekening>op <datum van 
tekening>. 
 
Opdrachtgever Opdrachtnemer 
 
 
 
 
____________________ ___________________ 
De heer/Mevrouw ………….. De heer/Mevrouw………… 
 



   

TOELICHTING 
 
Algemeen 
Het begrip freelance is geen juridisch begrip. In de praktijk wordt de term gebruikt om bij een 
arbeidsrelatie een zekere zelfstandigheid en het ontbreken van een gezagsverhouding aan te geven. 
Wenselijker is de overeenkomst een overeenkomst van opdracht te noemen. 
 
Considerans 
Het geniet aanbeveling een considerans op te nemen waarin partijen zo concreet mogelijk 
weergeven wat hen voor ogen staat bij het sluiten van de overeenkomst. Daarmee wordt de context 
van de overeenkomst gegeven, welke context als richtsnoer kan dienen bij de uitleg van de 
overeenkomst. In de considerans kunnen bijv. feiten en omstandigheden worden opgenomen die 
van belang kunnen zijn bij de kwalificatie van de overeenkomst, de reden voor een of meer 
overeengekomen voorwaarden (zie bijv. Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, JAR 1998/171), 
de aard en duur van het arbeidsverleden van de opdrachtnemer, en of eerdere 
(arbeids)overeenkomsten tussen partijen of tussen opdrachtnemer en een uitzendbureau op grond 
waarvan opdrachtnemer was uitgeleend aan opdrachtgever. Ook kan in de considerans worden 
opgenomen wat rechtens tussen partijen heeft te gelden (art. 7:900 e.v. BW). 
 
Opdracht, VAR 
Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst indien de werkzaamheden worden verricht in de 
uitoefening van het bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep (zie jurisprudentie 
CRvB). Van ondergeschikt belang is of iemand is ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel of 
een BTW-nummer heeft. Van belang is het optreden naar buiten, het ondernemingsrisico, meer 
opdrachtgevers, etc. 
Indien een freelancecontract als arbeidscontract wordt aangemerkt, heeft dit uiteraard verregaande 
consequenties, zowel arbeidsrechtelijk als sociaalverzekeringsrechtelijk als fiscaalrechtelijk. 
Aansprakelijkheid voor niet ingehouden loonbelasting/premies berust bij werkgever (HR 10 
december 1993, NJ 1994, 261). De werkgever kan de premies werknemersverzekeringen niet 
verhalen op de werknemer.  
Op 1 januari 2002 is in werking getreden de Wet houdende wijziging van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de 
invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de 
substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen. Op grond van 
deze wet geldt de "Verklaring arbeidsrelatie" (VAR) die de opdrachtnemer bij de Belastingdienst 
kan aanvragen ook voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Met een dergelijke 
verklaring weet de opdrachtgever dat de fiscus de opdrachtnemer op het moment van afgifte van de 
verklaring als zelfstandig ondernemer beschouwde. Die verklaring biedt de opdrachtgever derhalve 
enige zekerheid. De aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst wordt met die verklaring echter 
niet volledig uitgesloten. Om aan de bezwaren tegemoet te komen, zijn de rechtsgevolgen VAR per 
1 januari 2005 uitgebreid (wet van 23 december 2004, Stb. 2004, 720 en 721 en nogmaals per 1 
januari 2006 (wet van 22 december 2005, Stb. 2005, 708 en 709). Vanaf 1 januari 2005 vrijwaart de 
VAR van de Belastingdienst opdrachtgevers van betaling van premies werknemersverzekeringen 
en loonbelasting indien de Belastingdienst verklaart dat de aanvrager een zelfstandige ondernemer 
(VAR-wuo) of directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga) is. 
 
Ontbinding 
Talloze aanvullingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld specifieke regeling bij annulering van opdrachten, 
schade forfaitair vast te stellen op bijv. x% van overeengekomen vergoeding. De verplichting voor 
freelancer om cursussen te volgen, specifiek cursusmateriaal te gebruiken etc. HR 20 november 
2000, JAR 2000/250: de opdrachtnemer behoudt, indien het einde van de overeenkomst aan de 



   

opdrachtgever toe te rekenen valt, slechts recht op zijn/haar volle loon wanneer dit gelet op alle 
omstandigheden van het geval redelijk is (art. 7:411 lid 2 BW); geen analoge toepassing van art. 
7:680a BW. 
Een grotere opdrachtgever zal dikwijls Algemene Voorwaarden hebben naar welke in het 
freelancecontract wordt verwezen en waarvan de inhoud als ingelast in het freelancecontract wordt 
beschouwd. Het verdient aanbeveling de tekst van de Algemene Voorwaarden aan het contract te 
hechten met het oog op art. 6:233 onderdeel b BW. 
 
Geschillenregeling 
Uiteraard is ook bindend advies/arbitrage mogelijk. Indien je de kosten laag wilt houden dan is 
doorgaans de inzet van een advocaat niet gewenst. Uiteraard kan het afspreken van een 
gerechtelijke procedure ook een methode zijn om een minder kapitaalkrachtige tegenpartij sneller 
tot een compromis, etc. te dwingen. 


