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1. Inleiding 
Het CCvD Archeologie heeft op 3 juli 2017 verzocht om een toelichting op de begrippen inlenen en 
uitbesteden. In deze notitie wordt getracht om hier meer duidelijkheid in te scheppen. 
 
Eén van de basisprincipes van kwaliteitszorg is dat de certificaathouder doet wat zij belooft. Dat wil 
onder andere zeggen dat, als je belooft dat je ‘onder certificaat’ werkt en levert, dat je dit dan ook 
daadwerkelijk doet.  
In BRL 4000 Archeologie en KNA zijn eisen opgenomen aan het proces van archeologie. Organisaties 
kunnen hiervoor gecertificeerd worden. Met het certificaat geven certificaathouders aan dat hun 
diensten en producten worden voortgebracht volgens specifieke eisen uit de BRL en de KNA. Hun 
opdrachtgevers, maar ook bevoegd gezag, stellen hier vervolgens hun vertrouwen in.  
 
De producten of diensten worden niet altijd door alleen de certificaathouder zelf geleverd. Soms 
schakelt een certificaathouder derden in. Dit kan in de vorm van inlenen of uitbesteden. In beide 
vormen moet de certificaathouder blijven voldoen aan de eisen van de BRL en KNA. Hij heeft dit 
immers afgesproken (via het certificaat) en de opdrachtgever en bevoegd gezag vertrouwen hier op. 
Eisen die de BRL 4000 stelt aan archeologische werkzaamheden, gelden dus ook voor organisaties en 
personen aan wie deze werkzaamheden wordt uitbesteed en aan ingeleende personen die deze 
werkzaamheden uitvoeren. Het werken onder certificaat borgt daarmee dus de gehele keten van 
activiteiten. 
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De effecten van de eisen aan inlenen en uitbesteden in BRL 4000 raken zowel de inlenende 
partij/hoofdaannemer als de tijdelijke kracht/onderaannemer. In deze notitie worden deze effecten voor 
beide partijen nader toegelicht. Speciale aandacht gaat uit naar de positie van 
zelfstandigen/eenmanszaken (ZZP'ers) omdat deze op twee manieren betrokken kunnen worden bij de 
werkzaamheden. Bij inleen moet een ZZP'er voldoen aan de competentie-eisen die voor de 
werkzaamheden gelden (in praktijk betekent dat een actorregistratie). Bij uitbesteding is certificering 
van de ZZP-organisatie (de ZZP-er als bedrijf ) een vereiste, indien de uitbestedende partij zelf 
gecertificeerd is voor de betreffende handelingen. 
 

 

2. Verschillende situaties bij inlenen en uitbesteden tav kwaliteit 
In elk van de KNA-protocollen is een aantal processtappen opgenomen. Deze processtappen 
beschrijven ieder een bepaalde handeling (bijv. opstellen rapport of aanleggen 1e vlak).  
Indien bij een dergelijke processtap een actor genoemd is, dan moet deze processtap door de deze 
actor wordt uitgevoerd. De processtap is daarmee te beschouwen als ‘voorbehouden handeling’, uit te 
voeren door een ‘voorgeschreven actor’. 
 
In sommige gevallen laat een (gecertificeerde) organisatie werkzaamheden uitvoeren door een derde. 
Dit kan via inlenen en uitbesteden: 

- Inlenen: men spreekt van inlenen als een certificaathouder personen die niet tot het eigen 
personeel behoren, inzet in de eigen organisatie of in een eigen project. De 
verantwoordelijkheid voor het resultaat van het project of organisatie ligt bij de certificaathouder 

- Uitbesteden: men spreekt van uitbesteden als een certificaathouder een (deel van een) 
opdracht aan een derde (onderaannemer) opdraagt. De verantwoordelijkheid voor het resultaat 
van de opdracht (of een deel daarvan) ligt bij de onderaannemer. 

 
Zowel bij inlenen als uitbesteden worden dus werkzaamheden uitgevoerd door iemand die niet tot het 
eigen personeel van de certificaathouder behoren. De certificaathouder er daarbij voor zorgen dat de 
voorbehouden handelingen door een persoon met een voorgeschreven actorstatus worden uitgevoerd. 
Dit kan zijn: 

1.  een eigen actor, zijnde een personeelslid van de eigen organisatie  
2a. een ingeleende actor, werkende bij een derde partij (inleen) 
2b. een ingeleende actor, zijnde een eenmansbedrijf/ZZP-er (inleen) 
3a. een actor, werkende voor / bij een onderaannemer (uitbesteden) 
3b. een actor, zijnde de onderaannemer (eenmansbedrijf/ZZP-er) (uitbesteden) 

 
Voor scenario’s 2a en 2b geldt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ingeleende 
persoon. De ingeleende persoon moet voldoen aan de competentie-eisen die bij de actorstatus 
behoren. Dit zijn objectieve kwaliteitseisen. Het voldoen aan deze eisen wordt extern getoetst en is 
aantoonbaar via de actorregistratie.  
 
Voor scenario’s 3a en 3b geldt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van een 
onderaannemer. De onderaannemer moet voldoen aan de certificatie-eisen, voor zover de 
hoofdaannemer daarvoor gecertificeerd is. Dit is aantoonbaar via het certificaat. De medewerkers van 
de onderaannemer moeten voldoen aan de competentie-eisen die bij de actorstatus behoren, 
aantoonbaar via de actorregistratie.  
 
Samengevat ziet dit er als volgt uit: 
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Bijlage 1 gaat in op de eisen die de BRL-eisen stelt aan inlenen en uitbesteden. 
Bijlage 2 geeft een aantal situaties over toepassing van inlenen resp. uitbesteden.  

 

 

3. Fiscale risico’s / wet DBA 
In de archeologie zijn veel ZZP-ers/eenmanszaken actief. Bij dit type bedrijven is er een risico dat een 
overeenkomst tussen ZZP-er en inlener/uitbesteder door de belastingdienst wordt gezien als ‘fictieve 
arbeidsovereenkomst’. De inlener/uitbesteder wordt dan fiscaal verantwoordelijk gehouden voor 
afdracht van loonheffing en sociale premies1.  
Cruciaal hierbij wanneer er sprake is van een fictieve arbeidsovereenkomst. Hiervoor gelden drie 
elementen: 

1. Er is een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer  
2. Er is een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten 
3. Voor de arbeid wordt loon betaald 

 
Indien één van bovenstaande drie elementen niet aanwezig is, is er géén sprake van een fictieve 
arbeidsovereenkomst. 
 
Ad 1. Bij een arbeidsovereenkomst is sprake van een gezagsverhouding. Om de schijn van een fictieve 
arbeidsovereenkomst te vermijden, moet een gezagsverhouding dus afwezig zijn. Wel heeft een 
inlenende organisatie instructiebevoegdheid. Dit geldt voor instructies over de werkwijze en instructies 
over het te verwachten resultaat.  
Het ontbreken van een instructie over resultaat en of werkwijze neigt naar een gezagsverhouding. 
Immers, zonder deze instructies vooraf, zal op het werk zelf de inlenende organisatie de ingeleende 
persoon moeten aansturen op inspanning en resultaat. Zij moeten dus in de overeenkomst opgenomen 
zijn. 
 
Voor de instructiebevoegdheid inzake de werkwijze kunnen de BRL en KNA-protocollen gebruikt 
worden. Deze worden bij elke certificaathouder vertaald in een eigen kwaliteitssysteem. In de 
overeenkomst moet worden vastgelegd dat dit voor uitvoering van de werkzaamheden leidend is (bijv. 
‘De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de kwaliteitsprocedures van opdrachtgever. Deze zijn 
gebaseerd op de BRL 4000 en protocollen’).  
 
Voor de instructiebevoegdheid over het te verwachten resultaat geldt dat een goed 
resultaatsomschrijving van belang is. Het maakt daarbij niet uit of dit een inspannings- of 
resultaatsverplichting is.  
 

                                                      
1 Een en ander hangt samen met de Wet DBA. Deze is weliswaar staande regelgeving, maar de fiscus heeft 

aangekondigd tenminste tot eind 2017 niet toe te zien op naleving van deze wet (tenzij in geval van bewuste 
fraude). Het is evenwel belangrijk om hier rekening mee te houden. Om onzekerheden in de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer weg te nemen, heeft de belastingdienst modelcontracten opgesteld. Indien 
men een dergelijk modelcontract volgt, is er geen sprake van een fictieve arbeidsovereenkomst. Voor deze 
modelcontracten wordt verwezen naar www.belastingsdienst.nl, zoekterm modelcontracten dba. Voor 
archeologie wordt geadviseerd om het modelcontract ‘recht op vrij vervanging’ te gebruiken. 

 

http://www.belastingsdienst.nl/
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Ad 2: Bij een arbeidsovereenkomst geldt dat een werknemer de verplichting heeft om persoonlijk arbeid 
te verrichten, hij kan dit niet overdragen aan een ander. Dus om een de schijn van een fictieve 
arbeidsovereenkomst te vermijden, is het van belang dat de zelfstandige zich mag laten vervangen 
naar eigen inzicht.  
Het recht om “vrij en willekeurig te laten vervangen” moet opgenomen worden in de overeenkomst. Bij 
het ontbreken van een dergelijke bepaling, neemt de fiscus aan dat er wel een verplichting is tot het 
persoonlijk verrichten van arbeid. Hiervoor kan de modelovereenkomst ‘recht op vrije vervanging’ 
gebruikt worden (zie www.belastingdienst.nl). 
Voor de vervanging mag de opdrachtgever overigens wel een aantal objectieve kwaliteitscriteria 
meegeven. In het kader van  BRL 4000 lijken de competentie-eisen in combinatie met een 
registratiebewijs voldoende objectief te zijn.  
 
Terzijde: omdat de zelfstandige vrij in zijn keuze voor vervanging moet zijn, mag er ook geen 
voorkeurslijst zijn van de opdrachtgever.  
 
 
Ad 3: Bij een arbeidsovereenkomst is sprake van loon. Daarbij is de hoogte van het ‘loon’ niet relevant. 
Wel moet in de overeenkomst staan dat er geen loon wordt betaald (er is dan bijv. sprake van 
aanneemsom, een all-in prijs of vaste vergoeding). Indien dit is afgesproken, dan beoordeelt de fiscus 
dit in beginsel als ‘geen arbeidsovereenkomst’.  
 
In het geval van het inlenen van een KNA Archeoloog (bijv. voor begeleiding veldwerk) of KNA 
Specialist (voor uitwerking vondsten) kan in de overeenkomst een all-in prijs afgesproken worden (bijv. 
op basis van een eigen schatting van uren * uurtarief). Daarbij is het van belang om de te verwachten 
inspanning of het verwachte resultaat goed vast te leggen. Afwijkingen hiervan betekenen meer- of 
minderwerk. Dit heeft de voorkeur boven het vastleggen van een uurtarief, omdat dat meer neigt naar 
het loonbegrip. De KNA actor werkt dan overigens nog steeds binnen het kwaliteitssysteem van de 
inlenende organisatie.  

 

4. Gevolgen van de contractvormen ‘inlenen’ en ‘uitbesteden’ 
Identiteit 
Bij inleen werkt de ingeleende persoon in het kwaliteitssysteem van de inlenende organisatie. Dat 
betekent dat zijn/haar werkzaamheden ook ‘binnen de inlenende organisatie’ verwerkt worden. De 
herkenbaarheid van het werk van de ingeleende persoon kan hiermee afnemen.  
De KNA kent een aantal bepalingen die hier mee samenhangen: 

1. In geval van specialistisch onderzoek, dient het specialistisch (deel)rapport integraal onderdeel 
van het standaardrapport Opgraven te zijn. Op dit (deel)rapport staan:  

o Bij inleen verplicht: de naam (en optioneel registratienummer) van de KNA specialist 
(als auteur) 

o Bij inleen optioneel: het logo en bedrijfsnaam van de ingeleende specialist / uitlenend 
specialistisch bureau  

o Bij uitbesteding verplicht: de naam (en optioneel registratienummer) van de KNA 
specialist (als auteur) 

o Bij uitbesteding verplicht: verplicht de bedrijfsnaam van de onderaannemer 
(specialist/specialistisch bureau). Dit ivm de resultaatsverantwoordelijkheid 

o Bij uitbesteding optioneel: logo en andere gegevens van de onderaannemer 
(specialist/specialistisch bureau). Omdat onderaannemer zelf verantwoordelijk is voor 
het rapport, zal kan zij dit zelf meestal zelf beslissen. 

 
2. In geval van andere KNA-werkzaamheden dient in het standaardrapport te staan:  

o Bij inleen verplicht: de uitvoerder van het onderzoek (met optioneel registratienummer)  
o Bij inleen optioneel: andere betrokken KNA-actoren (met optioneel registratienummers)  
o Bij inleen optioneel: het logo en bedrijfsnaam van de ingeleende actoren / uitlenende 

organisatie  

http://www.belastingdienst.nl/
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o Bij uitbesteding verplicht: de uitvoerder van het onderzoek (met optioneel 
registratienummer)  

o Bij uitbesteding optioneel: andere betrokken KNA-actoren (met optioneel 
registratienummers)  

o Bij uitbesteding verplicht: verplicht de bedrijfsnaam van de onderaannemer (ZZP-er / 
archeologisch bureau) met optioneel certificaatnummer. Dit ivm de 
resultaatsverantwoordelijkheid 

o Bij uitbesteding optioneel: logo en andere gegevens van de onderaannemer (ZZP-er / 
archeologisch bureau). Omdat onderaannemer zelf verantwoordelijk is voor het 
rapport, zal kan zij dit zelf meestal zelf beslissen. 

 

  

Financiële risico’s 
Zowel bij inleenconstructies als bij uitbesteding, kunnen vooraf de totale inleen- of uitbestedingskosten 
gefixeerd worden, waarbij overschrijdingen niet of alleen na overleg mogelijk zijn. In beide 
contractvormen is het daarbij wel van belang dat het verwachte resultaat en verwachte inspanning 
(kosten) goed vastgelegd zijn. 

 

 

Beschikbare middelen en faciliteiten 
Voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn vaak bepaalde middelen en faciliteiten nodig. Dit varieert 
van vervoersmiddel en computer tot laboratoriumopstelling en koelruimte.  
Inlenende organisatie en de ingeleende (of uitlenende organisatie) kunnen afspraken maken wie de 
faciliteiten levert. Voor uitbesteding geldt dat de onderaannemer verantwoordelijk is voor de eigen 
faciliteiten.  

1. Voor de ingeleende kracht geldt  dat de door hem ‘meegebrachte’ faciliteiten moeten passen in 
het kwaliteitssysteem van de inlenende organisatie: ze moeten voldoen aan de eisen die de 
inlenende organisatie ook aan zichzelf oplegt (veelal zullen dit de KNA-eisen zijn).  

2. Voor de onderaannemer geldt dat hij moet beschikken over faciliteiten die voldoen aan de 
eisen van de KNA. Organisatie en onderaannemer kunnen vervolgens zelf bepalen wiens 
faciliteiten worden ingezet: die van de organisatie of die van de onderaannemer.  

3. Voorbeeld  
o Pollenmonsters dienen droog en koel bewaard te worden. Het transito-depot van de 

inlenende organisatie moet hier invulling aan kunnen geven. Als de pollenmonsters aan 
een KNA Specialist worden overgedragen om nader te onderzoeken, dient deze de 
monsters ook droog en koel te bewaren. Men kan afspreken dat een ingeleende KNA 
Specialist gebruik maakt van de de koeling van de inlenende organisatie, maar hij kan 
ook de eigen koeling inzetten. Specialistisch bureaus of KNA Specialisten die als 
onderaannemer optreden, moeten dit zelf regelen.  
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Bijlage 1: Eisen aan inlenen en uitbesteden in de BRL/KNA 
 
Met een BRL4000-certificaat geeft een archeologische organisatie aan dat zij voldoet aan de eisen in 
de BRL en de KNA. Opdrachtgever en bevoegd gezag moeten hierop kunnen vertrouwen.  
Ook als de certificaathouder mensen inleent of werkzaamheden uitbesteedt, zullen opdrachtgever en 
bevoegd gezag erop moeten kunnen vertrouwen dat de producten of diensten voldoen aan de eisen 
van de BRL en KNA. Daarom zijn er eisen aan inlening en uitbesteding in de BRL opgenomen: 
 

BRL, par 3.6 Uitbesteden van werkzaamheden: 
De organisatie mag certificaatplichtige werkzaamheden deels of volledig uitbesteden aan 
een derde partij, mits deze partij aantoont dat zij beschikt over een procescertificaat op 
grond van deze BRL. Bij volledige uitbesteding wordt het onderzoek uitgevoerd onder het 
certificaat van de derde partij.  
 
BRL, par 3.7 Inhuur van personeel of materieel: 
De organisatie mag personeel of materieel inhuren. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
onder het certificaat van de organisatie. 
 
Ingehuurd personeel toont zelf aan dat het voldoet aan de competentie-eisen aan hun 
actorstatus. Dit kan door het overleggen van een registratienummer van de ‘Actorregistratie 
Archeologie’. De inhurende organisatie verifieert aan de hand van dit registratienummer of 
het ingehuurde personeel over de juiste registratie beschikt (lees: voldoet aan de 
betreffende competentie-eisen) voor de betreffende werkzaamheden.  

 
Het bovenstaande legt dus eisen op aan de certificaathouder. In de praktijk komt dit op het volgende 
neer: 

1. ingeleende/ingehuurde actoren moeten voldoen aan de competentie-eisen waaraan ook het 
eigen personeel moet voldoen. Het voldoen aan de competentie-eisen wordt getoetst door een 
onafhankelijke toetser. Het bewijs hiervan is een registratiebewijs uit de Actorregistratie 
Archeologie. 

2. onderaannemers (bij uitbesteding van werkzaamheden) moeten voldoen aan dezelfde 
certificatie-eisen uit BRL en protocol waar ook de certificaathouder zelf aan moet voldoen. Dit 
wordt aangetoond middels een certificaat van de onderaannemer, voor tenminste de 
werkzaamheden die aan onderaannemer worden uitbesteed. 

 
In schema-vorm ziet dit er als volgt uit: 
 

 
 
Uiteraard geldt het bovenstaande alleen voor werkzaamheden waarvoor de organisatie gecertificeerd 
is. Als de organisatie zelf niet gecertificeerd is (en dus ook niet aan certificatie-eisen gehouden wordt), 
hoeven personen / partijen die voor hem het werk uitvoeren ook niet gecertificeerd of geregistreerd te 
zijn, tenzij: 

1. uitbesteding gravende /verstorende werkzaamheden betreft: in dat geval moet de organisatie 
(wettelijk) gecertificeerd zijn voor IVO, Opgraven of Arch. Begeleiding en moeten de juiste 
actoren ingeschakeld worden; 

2. de organisatie gecertificeerd is voor IVO of Opgraven en zij een specialist inleent: de 
ingeleende specialist moet aan de competentie-eisen voldoen.  
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Indien bovenstaande eisen niet zouden worden gesteld, kan de situatie ontstaan waarbij een 
archeologisch bureau gecertificeerd is voor het protocol Opgraven, maar vervolgens allerlei niet-
gekwalificeerde mensen inleent om het project uit te voeren. Of een situatie waarin een 
archeologisch bureau een hele opgraving uitbesteedt aan een organisatie die niet wordt 
gecontroleerd op de eisen uit de BRL en KNA.  
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Bijlage 2: Inlenen/uitbesteden in verschillende situaties 
 
De BRL kent verschillende protocollen. Een organisatie kan kiezen voor welke protocollen hij een 
gecertificeerd wil worden. Voor gravende werkzaamheden moet (conform Erfgoedwet) een organisatie 
gecertificeerd zijn, voor de overige werkzaamheden mag de organisatie gecertificeerd zijn. De keuze 
voor certificatie is uiteraard bepalend voor de relatie met de ingeleenden en onderaannemers: moeten 
zij wel of niet geregistreerd en of gecertificeerd zijn.  
 
Hierbij gelden de volgende situaties: 
Inleen: 

• Als een organisatie is gecertificeerd voor een protocol en een persoon inleent voor 
‘voorbehouden handelingen’, dan moet de ingeleende persoon beschikken over de juiste 
actorstatus.  

• Als een organisatie niet is gecertificeerd voor een protocol, hoeven inleners die 
werkzaamheden binnen dat protocol uitvoeren, niet geregistreerd te zijn. 

• Voorbeelden:  
o een opgravingsbedrijf is gecertificeerd voor protocol 4004 ‘Opgraven’. Zij leent een 

specialist in voor de uitwerking. Dit moet een geregistreerde KNA-specialist zijn. 
o een gemeente is gecertificeerd voor protocol 4001 ‘PvE’. Zij leent een persoon in voor 

het opstellen van een PvE. Dit moet een geregistreerde Sr KNA Archeoloog zijn. 
o een gemeente is niet gecertificeerd voor protocol 4001 ‘PvE’. Zij leent een persoon in 

voor het opstellen van een PvE. Dit hoeft geen geregistreerde actor te zijn.  
o een gemeente is niet gecertificeerd voor protocol 4001 ‘PvE’, maar wel voor protocol 

4004 ‘Opgraven’. Zij leent een persoon in voor het opstellen van een PvE. Dit hoeft 
geen geregistreerde actor te zijn.  

 
Uitbesteden: 

• Als een organisatie werkzaamheden uitbesteedt waar zij zelf voor is gecertificeerd, dan moet 
de onderaannemer daar eveneens voor gecertificeerd zijn. 

• Als een organisatie werkzaamheden uitbesteedt waar zij zelf niet voor is gecertificeerd, dan 
hoeft de onderaannemer daar niet voor gecertificeerd te zijn, tenzij sprake is van uitbesteding 
van gravende werkzaamheden. 

• Voorbeelden:  
o Een opgravingsbedrijf is gecertificeerd voor het protocol 4004 ‘Opgraven’ en 4006 

‘Specialistisch Onderzoek’. Zij besteedt de uitwerking van het specialistisch onderzoek 
uit aan een specialistisch bureau. Het specialistisch bureau moet volgens de eisen van 
de BRL gecertificeerd zijn voor protocol 4006 ‘Specialistisch Onderzoek’.  

o Een opgravingsbedrijf is gecertificeerd voor het protocol 4004 ‘Opgraven’ en niet voor 
4006 ‘Specialistisch Onderzoek’. Zij besteedt de uitwerking van het specialistisch 
onderzoek uit aan een specialistisch bureau. Het specialistisch bureau hoeft niet 
gecertificeerd te zijn voor protocol 4006 ‘Specialistisch Onderzoek’.  

o Een gemeente is niet gecertificeerd voor protocol 4004 ‘Opgraven’. Zij besteedt een 
opgraving uit aan een opgravingsbedrijf. Het opgravingsbedrijf moet – conform 
Erfgoedwet – gecertificeerd zijn voor protocol 4004 ‘Opgraven’ 

o Een gemeente is niet gecertificeerd voor protocol 4002 ‘Bureauonderzoek’. Zij besteedt 
het opstellen van een Bureauonderzoek uit aan een archeologisch bureau. Het 
archeologisch bureau hoeft niet gecertificeerd te zijn. 

 


