
SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
INHUUR DERDEN GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH  
 
Uitgangspunt van de gemeente ’s-Hertogenbosch is dat we zoveel mogelijk gebruik maken van onze 
eigen, vaste, krachten en dat er alleen bij werkzaamheden of opdrachten van tijdelijke aard dan wel bij 
vervanging of in het geval van pieken gebruik kan worden gemaakt van externen. We willen 
bovendien te allen tijde voorkomen dat er de schijn ontstaat van (opvolgend) werkgeverschap in de 
zin van de wet. De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat om die reden in principe niet meer dan drie 
opeenvolgende overeenkomsten aan met een kandidaat dan wel een uitzend- en/of 
detacheringsbureau. Voorts worden kandidaten om die reden in beginsel niet langer dan een periode 
van twee jaar (aaneengesloten) ingezet.  
 
Het voorgaande betekent dat een kandidaat dan wel uitzend- en/of detacheringsbureau in beginsel 
niet in aanmerking komt voor een gepubliceerde opdracht indien in de periode direct voorafgaande 
aan de opdracht drie opeenvolgende overeenkomsten tussen de gemeente en de kandidaat/bureau 
zijn gesloten.  
Pas als er een periode van twaalf kalendermaanden is gelegen tussen de datum van beëindiging van 
de laatste overeenkomst en de ingangsdatum van de gepubliceerde opdracht kan de kandidaat 
worden voorgedragen.  
 
Het betekent ook dat een kandidaat evenmin in aanmerking voor de gepubliceerde opdracht komt 
indien hij, ongeacht het aantal eerdere opdrachten, door inzet op de gepubliceerde opdracht langer 
dan twee jaar door de gemeente ’s-Hertogenbosch zou worden ingezet.  
 
Voormalig ambtenaren 
Kandidaten die in een periode van twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de ingangsdatum van 
de gepubliceerde opdracht als ambtenaar, in tijdelijke- of vaste dienst, werkzaam waren voor de 
gemeente komen in beginsel niet in aanmerking voor de gepubliceerde opdracht.  
 
Achtergrond 
Al het bovenstaande moet in het licht worden gezien van de bepalingen in de Wet 
ketenaansprakelijkheid, de Flexwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de 
gemeentelijke gedragscode. De door de gemeente ’s-Hertogenbosch op basis hiervan en op grond 
van de sociale verzekeringswetten ingeschatte risico’s zijn in concrete gevallen bepalend. 


