
 

 

Bijzondere bepalingen Inhuur   
 
 
1. Begrippen inhuur 

1.1. In deze Inhuurvoorwaarden van personeel, die in aanvulling op de algemene 
inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente(n) Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland op 5 februari 2019 en kunnen worden aangehaald als “Algemene 
Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten OWO 2019".wordt een aantal begrippen met een 
beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt 
gegeven in dit artikel. 

1.2. Kandidaat: de door Contractant in verband met een opdracht van Gemeente aan Gemeente 
voorgestelde natuurlijke persoon/personen, waarmee Contractant al dan niet een 
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW heeft, die voldoet aan de in de opdracht 
gestelde minimum (profiel)eisen. 

1.3. Inleenmedewerker: de door Contractant ter beschikking gestelde en de door Gemeente 
geselecteerde Kandidaat die Werkzaamheden onder leiding en toezicht van Gemeente (zal 
gaan) verricht(en). 

1.4. Uitvoeringsovereenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen Gemeente en Contractant 
waarin de specifieke voorwaarden zijn vastgelegd waaronder een Medewerker aan 
Gemeente ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te 
verrichten. 

1.5. Werkzaamheden: de door of namens Contractant (door de Medewerker) op grond van de 
Overeenkomst en/of Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van Gemeente te verrichten 
werkzaamheden. 

 
2. Selectie Medewerkers 

2.1.  Indien  Gemeente  gebruik  wenst  te  maken  van  de Werkzaamheden van  Contractant, 
plaatst Gemeente hiertoe bij Contractant een (elektronische of schriftelijke) opdracht onder 
vermelding van een beschrijving van de functie en de gestelde minimum (profiel)eisen, welke 
opdracht Contractant hierdoor reeds nu aanvaardt. De opdracht is vrijblijvend en verplicht 
Gemeente niet tot het sluiten van een Uitvoeringsovereenkomst. 

2.2. Contractant zal zich tot het uiterste inspannen om geschikte en passende Kandidaten voor te 
stellen ten behoeve van het invullen van de door Gemeente uitgezette opdracht 

2.3. Contractant stelt binnen de in de Overeenkomst overeengekomen termijn na ontvangst van 
de (elektronische of schriftelijke) opdracht van Gemeente het overeengekomen aantal 
Kandidaten aan Gemeente voor onder overlegging van bijbehorende CV’s en tarieven. Uit de 
door Contractant voorgelegde Kandidaten kan Gemeente een geschikte Kandidaat 
selecteren die zij als Medewerker wenst in te zetten. Op verzoek van Gemeente kunnen 
hiertoe, al dan niet na een selectie, gesprekken met één of meerdere Kandidaten 
plaatsvinden. Gemeente heeft het recht, indien zij dit wenst, een antecedentenonderzoek 
naar de Kandidaten uit te (laten) voeren. 

2.4. Indien Gemeente een Kandidaat selecteert die zij als Medewerker wenst in te zetten zal zij 
Contractant hiervan op de hoogte stellen. Partijen zullen vervolgens in onderling overleg een 
Uitvoeringsovereenkomst opstellen die voldoet aan het bepaalde in artikel 3 van deze 
Inhuurvoorwaarden. 

 
3. Uitvoeringsovereenkomst 

3.1. Met betrekking tot iedere Medewerker sluiten Partijen een Uitvoeringsovereenkomst, welke 
integraal onderdeel zal uitmaken van de Overeenkomst. De voorwaarden van de 
Overeenkomst zijn van toepassing op alle Uitvoeringsovereenkomsten die tijdens de looptijd 
van de Overeenkomst worden gesloten. 

3.2. Een Uitvoeringsovereenkomst komt uiterlijk tot stand op de datum van aanvang van de 
Werkzaamheden van de Medewerker, zoals is vermeld in de Uitvoeringsovereenkomst. 

3.3. In elke Uitvoeringsovereenkomst wordt ten minste vastgelegd: 
3.3.1. De naam, functie en nationaliteit van de Medewerker; 
3.3.2. De namen van de contactpersonen van Contractant en Gemeente; 



 

 

3.3.3. De afdeling en locatie waar de Medewerker de Werkzaamheden zal verrichten; 
3.3.4. De aard van de Werkzaamheden, alsmede de te bereiken resultaten, doelstellingen, 

scope en randvoorwaarden; 
3.3.5. De specifieke competenties die voor de functie en/of de Werkzaamheden vereist zijn 

conform aanvraag; 
3.3.6. De  inschaling  van  de  functie  vindt plaats op basis van de uitvraag; 
3.3.7. Het aantal uren per week dat de Medewerker arbeid dient te verrichten en bijbehorende 

werktijden; 
3.3.8. Het overeengekomen (uur)tarief waartegen Contractant de Medewerker ter beschikking 

stelt aan Gemeente; 
3.3.9. Inhoud en frequentie van (voortgang)rapportages; 
3.3.10. De looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst; 
3.3.11. Eventuele bijzondere bepalingen; 
3.3.12. De aan de Werkzaamheden ten grondslag liggende documenten; (opmerking Jaap 

wat mee bedoeld) 
3.3.13. Evaluatiecriteria en wijze van evalueren na vervulling van de Werkzaamheden; 
3.3.14. De eventuele cao die Contractant ten aanzien van de Medewerker dient toe te 

passen; 
3.3.15. Of en welke bepalingen van de eigen cao van Gemeente van toepassing zijn op de 

Medewerker. 
3.3.16. de mate en wijze van toegang tot de kennis en de kennissystemen van Contractant. 

3.4. Contractant is verplicht de in de Uitvoeringsovereenkomst opgenomen Medewerker aan 
Gemeente ter beschikking te stellen, in overeenstemming met de afspraken vastgelegd in die 
Uitvoeringsovereenkomst. 

3.5. Aanpassingen van de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst zijn alleen mogelijk na 
schriftelijke goedkeuring door Gemeente. 

3.6. Contractant zal ten aanzien van alle Medewerkers die hij ter beschikking stelt de persoonlijke 
informatie zoals vermeld in de Overeenkomst voor het sluiten van de 
Uitvoeringsovereenkomst aan Gemeente verstrekken. Indien deze informatie niet is verstrekt, 
zal geen Uitvoeringsovereenkomst worden aangegaan. 

 
4. Verplichtingen Contractant 

4.1. Contractant zal de Overeenkomst op professionele wijze overeenkomstig de meest geschikte 
procedures en conform alle van toepassing zijnde wetten, regelingen en vereisten uitvoeren 
en zal ervoor zorgen dat de Medewerker dit ook zal doen. 

4.2. Contractant verplicht zich de opleiding en ontwikkeling van Medewerkers en/of de in de 
Uitvoeringsovereenkomst overeengekomen kennisoverdracht naar de hoogste eisen van 
professionaliteit, deskundigheid en effectiviteit te verzorgen. 

4.3. Contractant draagt er verder zorg voor dat de door haar op grond van de Overeenkomst ter 
beschikking gestelde Medewerkers. Contractant draagt er verder zorg voor dat de door haar 
op grond van de Overeenkomst ter beschikking gestelde Medewerkers: Contractant zal 
vervolgens overleg plegen met Gemeente en een oplossing aanbieden: 

4.3.1. zich op de afgesproken tijd en plaats melden voor het uitvoeren van de 
Werkzaamheden; 

4.3.2. een VOG-verklaring overleggen; 
4.3.3. de intregiteitsverklaring ondertekenen 
4.3.4. de Uitvoeringsovereenkomst nauwgezet en toegewijd zullen uitvoeren en de belangen 

van Gemeente zullen behartigen; 
4.3.5. Gemeente niet in diskrediet zullen brengen en niets zullen doen of nalaten dat de 

belangen van Gemeente zal schaden; 
4.3.6. zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gemeente geen enkele 

overeenkomst zullen aangaan die Gemeente op enigerlei wijze bindt en/of een 
verplichting kan scheppen voor Gemeente; zich houden aan de 
geheimhoudingsverplichtingen. 

4.3.7. bij verhindering om de Werkzaamheden te verrichten daarvan tijdig, dat wil zeggen 
voordat de Werkzaamheden normaliter zouden zijn aangevangen, mededeling te doen 



 

 

aan zowel Contractant als aan Gemeente. Contractant zal vervolgens overleg plegen 
met Gemeente en een oplossing aanbieden; 

4.3.8. een medische keuring ondergaan indien dit voor de Werkzaamheden is vereist; 
4.3.9. te allen tijde gedurende de uitvoering van de Uitvoeringsovereenkomst in het bezit zijn 

van een geldig legitimatiebewijs en een eventuele geldige verblijfsvergunning; 
4.3.10. direct worden vervangen indien zij naar de mening van Gemeente niet voldoen aan de 

door Gemeente gestelde eisen. 
 
5. Beëindiging van een Uitvoeringsovereenkomst 

5.1. Een Uitvoeringsovereenkomst eindigt in de volgende gevallen: 
5.1.1.  Van   rechtswege   op   de   datum   dat   de Overeenkomst eindigt, tenzij anders 

overeengekomen; 
5.1.2. Van rechtswege na ommekomst van de termijn die in de Uitvoeringsovereenkomst is 

afgesproken; 
5.1.3. Met wederzijds goedvinden; 
5.1.4. Met onmiddellijke ingang door middel van opzegging in geval de Medewerker zich 

schuldig maakt aan een gedraging die, indien hij/zij op basis van een 
arbeidsovereenkomst werkzaam zou zijn bij Gemeente een dringende reden voor 
opzegging zou opleveren in de zin van artikel 7:677 BW en artikel 7:678 BW; 

5.1.5. Met onmiddellijke ingang door middel van opzegging door Gemeente in geval niet is 
voldaan aan één of meer van de verplichtingen genoemd in artikel 4. 

5.2. In alle andere gevallen eindigt de Uitvoeringsovereenkomst na ommekomst van een 
opzegtermijn. De navolgende opzegtermijnen zullen in acht worden genomen: 

5.2.1. Indien de Uitvoeringsovereenkomst 0 tot 12 weken heeft geduurd: 0 Dagen 
5.2.2. Indien de Uitvoeringsovereenkomst 12 tot 26 weken heeft geduurd: 5 Dagen 
5.2.3. Indien de Uitvoeringsovereenkomst 26 tot 52 weken heeft geduurd: 10 Dagen 
5.2.4. Indien de Uitvoeringsovereenkomst 52 tot 78 weken heeft geduurd: 14 Dagen 
 

6. Vergoeding 
6.1.  Gemeente    vergoedt    Contractant    voor    de Werkzaamheden   op   basis   van   de   

uur-   en/of dagtarieven die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst. Gemeente zal 
alleen de werkelijk door de Medewerker gemaakte en door Gemeente goedgekeurde kosten 
en uren vergoeden, tenzij Partijen in de Uitvoeringsovereenkomst anders zijn 
overeengekomen. Dit is de enige en exclusieve vergoeding die aan Contractant verschuldigd 
is onder de Overeenkomst. Indien naar aanleiding van een selectie als beschreven in artikel 
2 van deze Inhuurvoorwaarden geen Uitvoeringsovereenkomst tot stand komt, is Gemeente 
geen vergoeding aan Contractant verschuldigd. 

6.2. Alle kosten die verband houden met woon- en werkverkeer van Medewerkers tussen hun 
woning/hotel en de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht, zijn voor rekening van 
Contractant en kunnen niet worden doorberekend aan Gemeente tenzij Partijen in de 
Uitvoeringsovereenkomst anders zijn overeengekomen. 

 
7. Leiding en toezicht 

7.1. De Medewerker is onder leiding en toezicht van Gemeente werkzaam, terwijl de 
dienstbetrekking, op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst, tussen de 
desbetreffende Medewerker en Contractant in stand blijft. Contractant is gehouden al die 
maatregelen te nemen om te voorkomen dat tussen Gemeente en een Medewerker een 
arbeidsovereenkomst tot stand komt. Mocht een dergelijke arbeidsovereenkomst 
desondanks ontstaan, is Contractant gehouden alle schade die Gemeente als gevolg 
daarvan ondervindt te vergoeden. 

7.2. De Medewerker zal gedurende de Uitvoeringsovereenkomst alle redelijke en rechtmatige 
instructies en aanwijzingen van Gemeente opvolgen. 

7.3. Contractant is niet aansprakelijk voor de door de Medewerker tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden veroorzaakte schade, indien het ontstaan van de schade te wijten is aan 
onvoldoende leiding en toezicht aan de zijde van Gemeente, tenzij sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van Contractant en/of de Medewerker. 

 



 

 

8. Werktijden 
8.1. De werkdagen en -tijden van de Medewerker zijn gelijk aan de werkdagen en -tijden die bij 

Gemeente voor de desbetreffende functie en/of Werkzaamheden gebruikelijk zijn, behoudens 
indien en voor zover Partijen in de Uitvoeringsovereenkomst anders overeenkomen. Indien 
Gemeente zulks verlangt, zal de Medewerker zich houden aan tijdregistratie- en/of 
toegangsprocedures die bij Gemeente in gebruik zijn. 

8.2. Van overwerk is sprake indien Werkzaamheden worden verricht buiten werkdagen en -tijden 
als beschreven in de Uitvoeringsovereenkomst. Werkzaamheden die aansluiten op de in 
artikel 8.1 bedoelde tijden worden in ieder geval niet als overwerk aangemerkt. Overwerk zal 
slechts worden verricht door Medewerker indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen 
met Gemeente. 

 
9. Ziekte van de Medewerker 

9.1. Indien de Medewerker vanwege ziekte niet in staat is tot het verrichten van de 
Werkzaamheden, zal Contractant dit onverwijld aan Gemeente melden. Na verloop van 5 
Dagen dient Contractant op eerste verzoek van Gemeente een voorstel te doen voor een 
adequate vervanging van de betreffende Medewerker. Indien dit niet wordt gerealiseerd, dan 
wel indien geen vervangende Medewerker kan worden voorgesteld van voldoende kwaliteit, 
zulks ter beoordeling van Gemeente, is Gemeente gerechtigd de Uitvoeringsovereenkomst 
zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 
10. Materialen en gereedschap 

10.1.  In  aanvulling  op artikel 10 en addendum van de algemene inkoopvoorwaarden 
levering en diensten geldt dat de Medewerker bij het verrichten van de Werkzaamheden 
gebruik kan maken van nodige hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en 
veiligheidsmiddelen die eigendom zijn van Gemeente, en die voor dat doel door Gemeente 
aan de Medewerker in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen door 
Gemeente voorwaarden worden verbonden. 

10.2. Indien Contractant zelf zorg draagt voor de zaken als bedoeld in artikel 10 lid 1, is 
Gemeente bevoegd tot inspectie en keuring daarvan. Een dergelijke inspectie of keuring, dan 
wel het nalaten daarvan, laat de verantwoordelijkheid van Contractant voor de 
Werkzaamheden dan wel voor de nakoming van de ter zake geldende wettelijke 
voorschriften onverlet. 

10.3. Contractant alsmede de Medewerkers zijn gerechtigd tot opslag van de zaken als 
bedoeld in artikel 10 lid 1 op de locatie van de Werkzaamheden indien en voor zover dat voor 
de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is. Contractant draagt het risico van deze 
op de locatie van de Werkzaamheden opgeslagen zaken en vrijwaart Gemeente tegen alle 
aanspraken met betrekking tot die zaken. 

10.4. Contractant zal de Medewerkers verplichten om, bij gebruikmaking van een dienstauto 
van Gemeente, een adequate en sluitende rittenadministratie bij te houden en hem/haar een 
verbod opleggen om de eventueel door Gemeente beschikbaar gestelde dienstauto privé te 
gebruiken. Contractant vrijwaart Gemeente voor boetes en/of andere kosten, als gevolg van 
het gebruik van een dienstauto door de Medewerker. Contractant zal de betreffende 
Medewerker informeren over deze vrijwaring. 

 
11. Ongestoorde overgang van Werkzaamheden 

11.1. Bij het eindigen van de Overeenkomst en/of een Uitvoeringsovereenkomst, om wat 
voor reden dan ook, verleent Contractant zijn volledige medewerking aan een zorgvuldige en 
ongestoorde overgang van de Werkzaamheden naar een eventuele opvolgende Contractant 
waaronder de eventuele overgang van Medewerkers naar de opvolgende Contractant, zodat 
de uitvoering van de Werkzaamheden door dezelfde natuurlijke persoon/personen eventueel 
kan worden gecontinueerd, mits de desbetreffende Medewerkers daarmee instemmen. 

11.2. Contractant is voorts verplicht alle overige medewerking en noodzakelijke informatie 
te verstrekken aan Gemeente of een door Gemeente aangewezen derde, teneinde te 
waarborgen dat Gemeente de uitvoering van de Werkzaamheden op ongestoorde wijze kan 
(doen) voortzetten door de daartoe alsdan door Gemeente aangewezen organisatie, al dan 
niet in eigen beheer. 



 

 

 
12. Garantie 

12.1. Contractant garandeert dat de door of namens hem te verrichten Werkzaamheden 
voldoen aan de in de Overeenkomst en in de Uitvoeringsovereenkomst vastgelegde eisen en 
op vakbekwame wijze en door vakkundig personeel ononderbroken worden uitgevoerd 
conform alle van toepassing zijnde wetten, regelingen en vereisten. 

12.2. Contractant garandeert tegenover Gemeente dat: 
12.2.1. hij voor de uitvoering van de Werkzaamheden Medewerkers zal inzetten onder 

handhaving van de volledige verantwoordelijkheid van Contractant ten aanzien van de 
kwalificaties van die Medewerker en de afdracht van loonbelasting en sociale premies; 

12.2.2. zijn ingezette Medewerkers voor de duur van de werkzaamheden voldoen aan de 
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring; 

12.2.3. hij zich zal onthouden van alle activiteiten die enige belangenverstrengeling met zich 
mee brengen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Contractant 
op enigerlei wijze twijfelt c.q. er bekend mee is of kan zijn dat er sprake is van een 
belangenverstrengeling heeft hij de verplichting dit onmiddellijk aan Gemeente te 
melden; 
 

13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend 

– waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de (resultaten van de) Werkzaamheden die 
Medewerkers voor Gemeente verrichten, berusten bij Gemeente. Deze rechten worden op 
grond van de Overeenkomst door Contractant op het moment van het ontstaan daarvan 
reeds nu voor alsdan aan Gemeente overgedragen, welke overdracht door Gemeente reeds 
nu voor alsdan wordt aanvaard. 

13.2. Voor zover de resultaten, bedoeld in artikel 13.1, tot stand komen met gebruikmaking 
van reeds bestaande, niet aan Gemeente toekomende intellectuele eigendomsrechten, 
verleent Contractant aan Gemeente een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. 
Contractant garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld 
gebruiksrecht. 

13.3. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 13.1, een nadere 
akte zou zijn vereist, machtigt Contractant Gemeente reeds nu voor alsdan onherroepelijk om 
zodanige akte op te maken en namens Contractant te ondertekenen, onverminderd de 
verplichting van Contractant om op eerste verzoek van Gemeente aan de overdracht van 
deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 
Contractant machtigt voor zover nodig Gemeente hierdoor onherroepelijk om de overdracht 
van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of 
overschrijven. 

13.4. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over intellectuele 
eigendomsrechten ten aanzien van de (resultaten van de) Werkzaamheden wordt, 
behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten bij Gemeente berusten. In alle 
gevallen mag Gemeente het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de 
resultaten maken. 

 
14. Inlenersaansprakelijkheid 

14.1.  Contractant garandeert Gemeente dat de modelovereenkomst conform 
Belastingdienst zal worden uitgevoerd. 

14.2. Contractant zal ieder kwartaal een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst 
(“Verklaring Betalingsgedrag”) overleggen aangaande tijdige en integrale betaling van de met 
betrekking tot het loon van de ter beschikking gestelde Medewerkers over het voorgaande 
kwartaal verschuldigde loonheffingen alsmede de in het kader van de Overeenkomst 
verschuldigde BTW. 

14.3. Het is Gemeente toegestaan om een met de daarover verschuldigde loonheffingen en 
BTW corresponderend deel van de betaling rechtstreeks te storten op de G-rekening van 
Contractant dan wel rechtstreeks bij de Belastingdienst. Contractant zal aan Gemeente op 
eerste schriftelijk verzoek alle daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien en zo lang 
Contractant een NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificering heeft en is opgenomen in het 



 

 

register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) kunnen afwijkende afspraken worden 
gemaakt ten aanzien van de storting op de G-rekening. Wordt het G-rekeningensysteem in 
de toekomst vervangen door het zogenaamde “depot-stelsel”, dan blijven de bepalingen van 
dit artikel 14 onverkort op het nieuwe stelsel van toepassing. 

14.4. Mocht Contractant niet verplicht zijn om op het loon van een ter beschikking gestelde 
Medewerker sociale zekerheidspremies in te houden en af te dragen, dan zal Contractant 
een geldige en officiële verklaring overleggen van de sociale zekerheidsautoriteiten waarin dit 
wordt bevestigd (E101-verklaring / A1-verklaring / certificate of coverage). Het gedeelte van 
de betaling dat rechtstreeks op de G-rekening van Contractant dan wel rechtstreeks bij de 
Belastingdienst wordt gestort, kan in die situatie door Gemeente naar beneden worden 
bijgesteld. 

14.5. Bij gebreke van tijdige en volledige nakoming van de in dit artikel 14 neergelegde 
verplichtingen door Contractant, is Gemeente gerechtigd te harer beoordeling, en zonder dat 
Contractant Gemeente kan aanspreken op grond van niet-nakoming van enige verplichting 
uit de Overeenkomst iedere betaling op te schorten totdat de gewenste informatie is 
overgelegd. Indien Contractant ook na schriftelijke ingebrekestelling, waarin hem eenmalig 
een termijn van 14 Dagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, tekort 
blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen is Gemeente gerechtigd de 
Overeenkomst en/of Uitvoeringsovereenkomst(en) met onmiddellijke ingang schriftelijk 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst of verplichting tot vergoeding van enige schade en onverminderd de overige 
rechten van Gemeente waaronder het recht op schadevergoeding. 

14.6. Voor zover Gemeente gehouden is tot het voldoen van enige verplichting van 
Contractant zoals beschreven in de voorgaande leden, betaalt Contractant op eerste verzoek 
daartoe van Gemeente de daarmee gemoeide bedrag(en) te vermeerderen met de wettelijke 
rente aan Gemeente terug, te rekenen vanaf het moment dat Gemeente die bedragen heeft 
betaald aan de desbetreffende instantie. 

14.7. Contractant is verplicht slechts Medewerkers in te zetten die beschikken over een 
zorgverzekering, conform de wettelijke vereisten die daarvoor gelden. Contractant draagt er 
zorg voor dat alle overige wettelijke voorwaarden, vereisten en formaliteiten, waaronder in 
ieder geval die ingevolge de Wet op de Identificatieplicht en de Wet op de loonbelasting 
1964, zijn vervuld voordat een Medewerker de Werkzaamheden bij Gemeente begint. 
Contractant is gehouden Gemeente op eerste verzoek daartoe alle benodigde bescheiden, 
bewijsmiddelen en correspondentie te overleggen waaruit dit blijkt. 

14.8. Contractant is aansprakelijk voor alle mogelijke schade welke Gemeente lijdt doordat 
Contractant haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel 14 niet nakomt. Contractant vrijwaart 
Gemeente voor alle mogelijke aanspraken in dit verband. 

14.9.  Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd door een Medewerker die niet bij 
Contractant in dienst is, gelden de voorwaarden en bepalingen uit dit artikel 14 ook ten 
aanzien van de partij die door Contractant wordt ingeschakeld. 

 
15. Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 

15.1. Contractant is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav). Contractant verklaart en staat er voor in dat hij voor alle Medewerkers voldoet aan de 
bepalingen van de Wav. 

15.2. Indien voor het laten verrichten van Werkzaamheden door een Medewerker een 
tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning vereist is, behoort het aanvragen daarvan 
tot de taak van Contractant en zal Contractant, voor aanvang van het verrichten van de 
Werkzaamheden door de Medewerker een kopie overleggen van: (i) de afgegeven 
vergunning(en) van de betreffende Medewerker, en (ii) een geldig identiteitsbewijs als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, van 
de betreffende Medewerker. Contractant draagt er voorts zorg voor dat de Medewerker aan
 Gemeente voornoemd identiteitsbewijs zal overleggen alvorens de Medewerker 
start met het verrichten van Werkzaamheden om zodoende Gemeente in de gelegenheid te 
stellen de echtheid en geldigheid van dit document te verifiëren teneinde vast te stellen dat 
het identiteitsbewijs toebehoort aan de te identificeren persoon en hiervan een kopie te 
maken. 



 

 

15.3. Gemeente is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles 
ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van Medewerker(s) de identiteit vast 
te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van de betrokken 
Medewerker(s) vast te stellen. Contractant zal de betrokken Medewerker(s) verplichten aan 
deze controles mee te werken. 

15.4.  In geval van inlening van Medewerkers door Contractant stelt Contractant Gemeente 
hiervan voor het sluiten van de Uitvoeringsovereenkomst op de hoogte en legt Contractant 
de verplichtingen als genoemd in dit artikel 15 volledig en onverkort aan de ingeschakelde 
uitlener op, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wav. 

15.5. Aan Gemeente opgelegde boetes wegens het door Contractant handelen in strijd met 
de Wav, zullen door Contractant volledig en op eerste verzoek aan Gemeente worden 
vergoed vermeerderd met door Gemeente in het kader van de boetes gemaakte (overige) 
kosten, ongeacht of de Medewerker waarop de overtreding betrekking heeft door Contractant 
zelf of door een door Contractant ingeschakelde uitlener is ingezet. 

15.6. Indien Gemeente tegen een opgelegde boete rechtsmiddelen wenst aan te wenden, 
zal Contractant op eerste verzoek van Gemeente met Gemeente samenwerken en alle in dit 
kader door Gemeente verzochte informatie verschaffen. Contractant zal zich er niet op 
kunnen beroepen dat Gemeente tegen een opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten 
aanwenden. 

15.7. Gemeente behoudt zich bij overtreding door Contractant en/of een door Contractant 
ingeschakelde uitlener van de bepalingen van de Wav en/of dit artikel 15 het recht voor de 
Overeenkomst en/of Uitvoeringsovereenkomst(en) met onmiddellijke ingang schriftelijk 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst of verplichting tot vergoeding van enige schade en onverminderd de overige 
rechten van Gemeente waaronder het recht op schadevergoeding. 

 
16. Registratie op grond van de wet WAADI 

16.1. Contractant  bevestigt  dat  hij,  gedurende  de gehele looptijd van de Overeenkomst 
en de looptijd van de Uitvoeringsovereenkomsten, in overeenstemming met de wet WAADI, 
geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en in het bezit is van alle vergunningen en 
certificaten (waaronder het toepasselijke NEN-certificaat voor uitzendbureaus) om uitvoering 
te geven aan de Overeenkomst. Bij het ondertekenen van de Overeenkomst zal het uittreksel 
uit het Handelsregister door Contractant aan Gemeente worden overhandigd, welk uittreksel 
dezelfde datum heeft als de datum van ondertekening van de Overeenkomst. 

16.2. Indien Contractant in strijd handelt met artikel 16.1 en Gemeente als gevolg daarvan 
een boete op grond van de wet WAADI krijgt opgelegd, is Gemeente gerechtigd om deze 
boete te verrekenen met nog openstaande bedragen die Gemeente aan Contractant 
verschuldigd is. Voor zover verrekening niet mogelijk is vrijwaart Contractant Gemeente 
terzake van deze boetes. 

16.3. Bij welke overtreding van de wet WAADI dan ook, begaan door Contractant, 
geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen de boetes die hieruit 
voortvloeien voor Gemeente onverkort voor rekening van Contractant. Tevens is Gemeente 
bij oplegging van een boete gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst en/of 
Uitvoeringsovereenkomst(en) op te schorten of de Overeenkomst en/of 
Uitvoeringsovereenkomst(en) met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst of verplichting 
tot vergoeding van enige schade en onverminderd de overige rechten van Gemeente 
waaronder het recht op schadevergoeding. 

16.4. Contractant verplicht zich ertoe om in haar overeenkomsten met derden, de 
bepalingen uit dit artikel 16 onverkort op te nemen, waarbij Contractant dus als Gemeente 
ten aanzien van die derden handelt. 

 
17. Overname personeel 

17.1. Indien Gemeente aan Contractant kenbaar maakt een Medewerker een 
arbeidsovereenkomst aan te willen bieden, zal Contractant daar aan meewerken. 

17.2. Gemeente mag een Medewerker kosteloos van Contractant overnemen zodra de 
Medewerker 1040 uren of 26 weken Werkzaamheden heeft verricht op basis van één of meer 



 

 

Uitvoeringsovereenkomsten met Contractant. Indien een Medewerker die op basis van een 
Uitvoeringsovereenkomst Werkzaamheden verricht, binnen de termijn van 26 weken of 
voordat hij/zij 1040 uur bij Gemeente Werkzaamheden heeft verricht, te rekenen vanaf de 
aanvang van de Uitvoeringsovereenkomst, bij Gemeente in dienst treedt, zal Gemeente een 
vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de vergoeding die Gemeente verschuldigd zou zijn 
over de resterende periode tot en met 26 weken (of 1040 uur). 

17.3. Bij beëindiging van een Uitvoeringsovereenkomst is het Gemeente zonder schriftelijke 
voorafgaande toestemming van Contractant niet toegestaan de Medewerker(s) van 
Contractant die bij Gemeente hebben gewerkt, direct of indirect (via een andere Contractant) 
werkzaamheden te laten verrichten, indien die Medewerker(s) op het moment van de 
beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst nog geen 520 uren bij Gemeente heeft/hebben 
gewerkt. 

17.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Contractant er aan meewerken om 
Medewerkers die bij Gemeente werkzaam zijn kosteloos te laten overnemen door de nieuwe 
Contractant waarmee Gemeente een nieuwe overeenkomst is aangegaan. 

17.5. Contractant zal in geval van het bepaalde in dit artikel 17 geen beroep doen op een 
eventueel door haar bedongen non-concurrentiebeding, relatiebeding of (boete)beding welke 
de Medewerker belet bij Gemeente in dienst te treden of voor Gemeente Werkzaamheden te 
verrichten. 

17.6. Contractant onthoudt zich van wervingsactiviteiten binnen de organisatie van 
Gemeente in welk opzicht dan ook. 

18. Vaststelling  
Deze Inkoopvoorwaarden voor inhuur derden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente(n) Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland op 5 februari 2019 
en kunnen worden aangehaald als “Inkoopvoorwaarden voor inhuur derden OWO 2019” 
 
De inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn te vinden onder de 
volgende KvK nummers: 
 
Ooststellingwerf:  01180311 
Weststellingwerf:  50738631 
Opsterland:      01175380 


