
Kennissessie ‘Prima voorbereid op de Wet DBA’.

Welkom



Korte introductie



Voor 2001
Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde

UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. 

Wanneer sprake was van dienstbetrekking dan moesten premies worden 
afgedragen. 

Bedrijven hadden hier last van kregen vaak naheffingen. 



Vanaf 2001



Waarom kan VAR niet gewoon 
blijven?
Om een aantal redenen aan vervanging toe:

• Hoeveelheid ZP’ers

• Schijnzelfstandigheid

• Risico volledig bij ZP’er

• Moeilijke handhaving



Wanneer is er sprake van een 
dienstbetrekking?
• Privaatrechtelijke dienstbetrekking

• Publiekrechtelijke dienstbetrekking

• Fictieve dienstbetrekking

• Vroegere dienstbetrekking



En Nu?

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)



‘Wet DBA’



De Wet DBA komt. Wat gaat er 
veranderen?
Door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten

Daarmee wordt:

• Handhaving makkelijker

• Spreiding risico door verleggen van controle

• Terugdringen Schijnzelfstandigheid makkelijker



Centrale rol voor 
voorbeeldovereenkomsten
Belastingdienst beoordeelt op verzoek:

• Overeenkomsten voorgelegd door belangenorganisaties

• Overeenkomsten voorgelegd door individuele opdrachtgevers / opdrachtnemers

• Beoordeelde overeenkomsten op basis waarvan dienstbetrekking ontbreekt 
worden gepubliceerd (voorbeeldovereenkomst)

• Belastingdienst zal ook zelf voorbeeld overeenkomsten opstellen en publiceren



Door belastingdienst benoemde 
voordelen?
• Opdrachtgever zekerheid dat hij geen loonheffing hoeft af te dragen

• Belastingdienst kan ook beter maatwerk verlenen.

• Ook bij werken met zelf gemaakte en voorgelegde overeenkomst waarvan 
belastingdienst zegt: geen dienstbetrekking

• Tenzij manier van werken in de praktijk anders is of verandert



Andere voordelen? 
• Meer ruimte voor sectorspecifieke afspraken

• Meer ruimte voor maatwerk

• Minder administratieve rompslomp

• Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers, voor alle zzp-ers

• Maar wel medeverantwoordelijkheid (en risico) voor opdrachtgever



Alleen: wel of geen dienstbetrekking
• Belastingdienst beoordeelt overeenkomst alleen op wel of geen 

dienstbetrekking / inhoudingsplicht voor opdrachtgever

• Ook geen fictieve dienstbetrekking gelijkgestelde / thuiswerker

• Niet fiscale kwalificatie voor inkomstenbelasting 

• Ook geen uitkeringen, tenzij…..



Hoe lang zekerheid? 
Waarschijnlijk blijven voorbeeldovereenkomsten gedurende 5 jaar ‘geldig’

• Tenzij wet- en regelgeving wijzigen

• Ook rechtspraak kan e.e.a. veranderen…



Beoordelen van overeenkomsten 
• ‘Alle omstandigheden in onderlinge samenhang bezien’

• Intentie van partijen én feitelijke uitvoering’

• En waar moeten partijen dus ook zelf rekening mee houden bij het opstellen van 
overeenkomsten:



En wat zijn dan die omstandigheden?
Persoonlijke arbeid verrichten

• De opdrachtnemer mag zich niet of alleen met toestemming van zijn 
opdrachtgever laten vervangen

• De opdrachtnemer mag zich alleen laten vervangen door iemand uit een vaste 
groep van personen,

• Die de opdrachtgever zelf ook inschakelt en die de opdrachtgever uit dien 
hoofde kent.



En wat zijn dan die omstandigheden?
Loon, beloning, voorzieningen

• Er is een verplichting tot het betalen van loon

• De opdrachtnemer krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie

• De opdrachtnemer hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te 
passen als het niet voldoet aan de overeenkomst

• De opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning voor de werkzaamheden

• De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer 
veroorzaakt in de uitvoering van zijn werkzaamheden

• De opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

• De opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen



En wat zijn dan die omstandigheden?
Gezag

• De opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de 
opdrachtnemer

• De opdrachtgever geeft aanwijzingen aan de opdrachtnemer over bijvoorbeeld 
representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid doormiddel 
van bedrijfskleding, logo’s op vervoersmiddelen en visitekaartjes

• De opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de 
opdrachtnemer

• De werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk 
onderdeel van de opdrachtgever

• De opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers werken



Hoe lang zal het beoordelen duren?
• 6 weken

• Misschien korter

• Misschien langer 



Persoonlijke arbeid verrichten
• Bij verhindering moet opdrachtnemer zelf voor vervanging zorgen

• Opdrachtnemer blijft dan tegenover opdrachtgever en klant verantwoordelijk

• Opdrachtnemer mag ook voor derden werken

• Maar niet voor klanten ( in huidige overeenkomst)



Loon, beloning, voorzieningen
• Opdrachtnemer factureert aan opdrachtgever obv het aantal gewerkte uren

• Opdrachtgever faciliteert eventuele aanvullende diensten (vergaderruimte, 
cursussen)

• Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor kwaliteit werk

• Opdrachtnemer moet zorgen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

• Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer heeft door 
een klant of derde



Gezag
• Opdrachtnemer kan aanbod van opdracht weigeren

• Opdrachtnemer is vrij te bepalen op welke wijze opdracht wordt uitgevoerd..
maar

• Opdrachtgever kan aanwijzingen geven in het kader van een overeenkomst van 
opdracht

• Opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk..
maar

• Opdrachtnemer heeft eigen verantwoordelijkheid richting klant en verleent het 
werk / de dienst in praktische zin zelfstandig..
en wat nog meer

• Duur overeenkomst bedraagt 1 jaar en wordt normaliter telkens stilzwijgend 1 
jaar verlengd



Intermediairs



Intermediairs?
• Bemiddeling versus tussenkomst

• Facilitator (brengt partijen bij elkaar)

• Tussenkomst (facturatie en uitbetaling)



Opdrachtgever ontzorgen?
• Beoordeling door Intermediair (tussenkomst partij) op 

zelfstandigheid aantal basale elementen

• Geen dienstbetrekking 



Voor 
opdrachtgevers



Opdrachtgevers
Als ik het goed begrijp, brengt het inhuren van ZP’ers risico’s met zich 
mee voor mijn organisatie. 

Hoe los ik dat op?



Opdrachtgevers
Ik overweeg (tijdelijk) te stoppen met het inhuren van Zelfstandig 
Professionals vanwege de vervanging van de VAR. 

Is dat slim?



Opdrachtgevers
Met ingang van 1 mei 2016 gaat dus gewerkt worden met 
modelovereenkomsten. 

Welke overeenkomst kan ik het beste gebruiken voor mijn organisatie? 



Opdrachtgevers
Ik huur ZP’ers rechtstreeks in, ik heb hun VAR in bezit. 

Wat moet ik doen tot de Wet DBA ingaat?



Opdrachtgevers
5 tips:

1) Inventarisatie huidige ZZP-ers

2) Formuleer nieuwe ZZP beleid

3) Leg verantwoordelijkheden duidelijk vast

4) Transitieplan

5) Bepaal hoe je omgaat met nieuwe instroom



2016 voor opdrachtgevers en 
opdrachtnemers
• Inventariseren arbeidsverhoudingen en contracten

• Inhoud

• Duur

• Einddatum

• Contracten aanpassen

• Tot 1 januari 2017 de tijd om te implementeren



Vragen



Samenvattend



Grootste verschillen DBA met VAR

VAR

• Leidinggevende kan de klant zijn

• Ruimte wordt bepaald door 
leidinggevende

• Wachten

• Identificatie met functie

• Traditionele waarden en normen

• Inspanningsverplichting

Wet DBA

• Afnemer is de klant

• Ruimte wordt bepaald door 
jouw proces

• Initiatief

• Identificatie met proces

• Andere waarden en normen

• Resultaatsverplichting 



Nadelen
• Fanatieke belastingcontroleurs / inspecteurs

• Nog niet veel modelovereenkomsten beschikbaar 

• Modelovereenkomsten zijn erg kort

• Doorlooptijd aanvraag / beoordeling contracten / overeenkomsten



Voordelen
• Voorbeeld overeenkomsten lange geldigheid

• Mogelijkheden voor sector specifieke afspraken

• Zekerheid vooraf

• Gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid



Hartelijk dank voor je 
aandacht!


