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Programma 

 

 

 

 

1. Introductie 

2. Juridische aspecten van de Wet DBA 

3. Fiscale aspecten van de Wet DBA 

4. Voorbeelden modelovereenkomsten 

5. Afsluiting en vragen 

6. Netwerkborrel 
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Introductie 

 

 

 

 

 

 

VAR-opvolger Wet DBA  

 

- Procedure aanvraag VAR was simpel 

- Var 'wuo' bood zekerheid voor opdrachtgever  

- Explosieve toename van het aantal zzp'ers tot ± 900.000 (bron: www.ikwordzzper.nl) 

- Deze toename veroorzaakte schijnzelfstandigheid 

- Wijziging van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; 

betere handhaving Belastingdienst 

- Nieuw: Wet DBA – modelcontracten per 1 mei 2016 (www.belastingdienst.nl) 

- Veel kritiek in de praktijk: 

- Schijnzelfstandigheid wordt schijnzekerheid voor opdrachtgever 

- Veel administratieve rompslomp 

- Medewerkers Belastingdienst durven niet door te pakken 

 



Volkskrant, 30 april 2016 
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Wettelijke definities 

Welke soorten overeenkomsten onderscheiden we in dit verband? 
 

Arbeidsovereenkomst (7:610 BW):  

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich 

verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd 

arbeid te verrichten. 

 

Overeenkomst van opdracht (7:400 BW): 

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, 

zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een 

arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot 

stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van 

werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Voorbeelden: consultant, ICT 

 

Overeenkomst van aanneming van werk (7:750 BW): 

Aanneming  van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de 

ander partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke 

aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in 

geld. Voorbeeld: aannemer, stukadoor 



© 2016 Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 

Het verschil tussen de verschillende 

arbeidsrelaties 
 

 

Aanneming van werk (7:750 BW) Overeenkomst van opdracht (7:400 BW) 

Stoffelijk werk   Geen stoffelijk werk 

Geen persoonlijke arbeid  In principe geen persoonlijke arbeid 

Betaling van prijs   Betaling van honorarium 

Geen gezagsverhouding  Geen gezagsverhouding maar instructiebevoegdheid 

 

  Arbeidsovereenkomst (7:610 BW)     

  & Persoonlijke arbeid  

  & Gedurende zekere tijd  

  & Loon als tegenprestatie  

  & Gezagsverhouding  en instructie bevoegdheid 

 

 

Belastingdienst: het enkele feit dat een opdrachtnemer een werk van stoffelijke aard tot stand brengt en 

oplevert, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld, verhindert echter dus niet dat sprake kan 

zijn van een arbeidsovereenkomst als de opdrachtnemer een persoonlijke arbeidsverplichting heeft in een 

gezagsverhouding tot de opdrachtgever.  

http://birdbuzz.nl/2014/05/05/ontslag-op-staande-voet-wees-concreet/corp-not2-empl/
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Het verschil tussen een opdracht en een 

arbeidsovereenkomst 
 

 

 

In alle gevallen: 

- werkzaamheden 

- gedurende een zekere periode 

- tegen vergoeding/beloning 

 

Onderscheidend: 

a) verplichting persoonlijk arbeid te verrichten  

b) gezagsverhouding 

c) overige feitelijke omstandigheden 

 

Fictieve dienstbetrekking 

In juridische zin is geen sprake van een dienstbetrekking, maar in fiscale zin wel 
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Het verschil tussen een opdracht en een 

arbeidsovereenkomst 
 

 

A – Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten 

 

A1 - Verplichting: 

Werknemer heeft geen keuze (werkweigering = grond voor ontslag; artikel 7:678 BW) 

De opdrachtnemer kan de overeenkomst wegens gewichtige redenen opzeggen als hij 'op 

redelijke grond niet bereid is de opdracht uit te voeren volgens de hem gegeven aanwijzingen'; 

artikel 7:402 lid 2 BW  

 

A2 - Persoonlijk:  

Werknemer kan zich niet laten vervangen; artikel 7:659 lid 1 BW 

De opdrachtnemer in beginsel wel, tenzij de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is 

verleend, in welk geval de opdrachtnemer zich slechts mag laten vervangen als dat uit de 

overeenkomst voortvloeit; artikel 7:404 BW 
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Het verschil tussen een opdracht en een 

arbeidsovereenkomst 
 

 

B – Gezagsverhouding 

 

Instructies vs aanwijzingen: 

 

Werkgever bepaalt hoe, wat, wanneer, werknemer is verplicht instructies te volgen 

 

Opdrachtgever geeft slechts opdracht tot uitvoeren van werkzaamheden en evt. aanwijzingen. 

Opdrachtnemer volgt alleen tijdig gegeven en verantwoorde aanwijzingen (artikel 7:402 BW)  

 - aanwijzingen alleen mogelijk, voor zover deze gericht zijn op het te bereiken     

                  resultaat, niet op de wijze waarop de opdracht uitgevoerd dient te worden 

 

Handreiking DBA: als het instructierecht van de opdrachtgever en de feitelijk verstrekte 

opdrachten en instructies aan de opdrachtnemer, slechts een nadere bepaling van de verlangde 

prestaties inhouden, is geen sprake van een "gezagsverhouding".  
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Het verschil tussen een opdracht en een 

arbeidsovereenkomst 
 

 

C – Overige feitelijke omstandigheden: voorbeelden 

 

- Wie is aansprakelijk? (werknemer in beginsel nooit, opdrachtnemer moet schade 

vergoeden; artikel 7:406 lid 2 BW) 

- Wie deelt werkzaamheden in en/of bepaalt werktijden? 

- Is er een ziekmeldingsprocedure? 

- Factureert de opdrachtnemer zelf? 

- Is de beloning relatief hoog? (kan wijzen op opdracht) 

- Wordt ondernemersrisico gedragen? 

- Moet de opdrachtnemer zelf zorgdragen voor hulpmiddelen of grondstoffen? 

- Zijn er andere opdrachtgevers? 

- Heeft de arbeid een incidenteel karakter? 

- Is er toezicht/controle op het werk? 

- Etc.  
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Voorbeelden recente jurisprudentie: 

overeenkomst van opdracht vs 

arbeidsovereenkomst  

 

 

1. Rechtbank Rotterdam 13 november 2015 (Erasmus Universiteit) 

2. Een vijftal zaken van zelfstandige pakketbezorgers tegen PostNL (3 in 2015 door de 

Rechtbank Noord-Nederland; 2 in 2016 door de Rechtbank Amsterdam) 

 

Ondanks overeenkomst van opdracht kan er op grond van de feiten toch sprake zijn van een 

dienstverband; opdrachtnemer maakt dan wel aanspraak op wettelijke werknemersbescherming 

bij de beëindiging van de opdracht. 

 

Door rechtbank gehanteerde criteria: 

1. Welke rechten en plichten stonden partijen bij het aangaan van de samenwerking voor ogen? 

2. Op welke wijze hebben partijen feitelijk aan de samenwerking uitvoering gegeven?  
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Uitspraak Rechtbank Rotterdam 13-11-2015 

Erasmus Universiteit 
 

 

 

 

Ad 1. Intentie van partijen bij het aangaan samenwerking 

  

1. De universiteit had duidelijk de intentie om de functies van eisers te laten vervallen. De 

universiteit wilde juist het onderwijs 'van buiten' inkopen. Derhalve had de universiteit niet 

de intentie om het onderwijs nog op basis van een dienstverband te laten verzorgen. 

2. De overeenkomst van opdracht was de enige manier waarop zij nog verbonden zouden 

blijven aan de universiteit. Als zij hier niet mee instemden, zouden zij geen inkomsten meer 

hebben. Hun functies vervielen namelijk sowieso.  

 

Dat de overeenkomst van opdracht feitelijk geen verandering voor eisers met zich 

meebracht in de werkzaamheden en de wijze waarop deze werden uitgevoerd, doet aan 

deze intentie niet af. 
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Uitspraak Rechtbank Rotterdam 13-11-2015 

Erasmus Universiteit 
 

 

 

 

Ad 2. Wijze van feitelijke uitvoering samenwerking 

  

Als de uitvoering van de overeenkomst van opdracht feitelijk niet verschilt van de wijze 

waarop een arbeidsovereenkomst zou worden uitgevoerd, kan er een arbeidsovereenkomst 

worden aangenomen. Hierbij is bepalend of de kenmerkende elementen van een 

arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, namelijk: 

  

Persoonlijke arbeid: eisers mochten het onderwijs door een team van docenten uitvoeren.  

Betaling periodiek loon: er werd een variërend bedrag per collegejaar overeengekomen.  

Gezagsverhouding: de instructies die door de universiteit werden gegeven pasten binnen de 

normale instructiebevoegdheid van een opdrachtgever. 

 

De vordering van eisers werden afgewezen. 

De Universiteit stond in haar recht de overeenkomst van opdracht op te zeggen. 
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Uitspraken diverse rechtbanken in de zaken 

tegen PostNL (1) 
 

 

Samenvatting van de uitspraken  

 

- Bezorgers stelden dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, want aanwezigheid van 

persoonlijke arbeid, onder gezag van PostNL gewerkt en tegen periodieke beloning  

 

- Voorbeelden van stellingen van de bezorgers: 

- PostNL bepaalt de route en hoe laat die moet worden gereden; 

- PostNL bepaalt de kleding en de schoenen;  

- PostNL bepaalt de wijze van werken;  

- PostNL laat de huis- en gedragsregels van toepassing zijn;  

- PostNL bepaalt eenzijdig de prijs per route en op welke dagen gewerkt moet worden; 

- PostNL controleert tijdens de werkzaamheden door straatcontroles;  

- PostNL staat niet toe dat met de bus andere pakketten worden bezorgd; 

- PostNL duldde geen andere naam aanduidingen op de bus. 
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Uitspraken diverse rechtbanken in de zaken 

tegen PostNL (2) 
 

 

Samenvatting van de uitspraken  

 

- Het verweer van PostNL:  

- Uitdrukkelijk overwogen dat geen arbeidsovereenkomst tot stand komt;  

- Uitvoering van de overeenkomst conform intentie van partijen; 

- Instructies gebaseerd op SLA (Service level agreement, ter bevordering van de 

kwaliteit en publieke herkenbaarheid); 

- Vervanging: objectieve criteria. 
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Uitspraken diverse rechtbanken in de zaken 

tegen PostNL (3) 
 

 

Samenvatting van de uitspraken  

 

- Wisselende uitkomsten; soms prevaleert de beschermingsgedachte van het arbeidsrecht en 

soms het ondernemerschap 

 

- In die zaken, waarbij een overeenkomst van opdracht werd aangenomen, was de intentie 

van partijen bij het aangaan van de overeenkomst en de wijze van uitvoering bepalend:  

 

- Vestiging als zelfstandig ondernemer (inschrijving KvK, BTW-nummer en 

substantiële vervanging door anderen) 

- Aanneming van een zodanig werkaanbod dat niet door één opdrachtnemer 

gedaan kan worden 

- Met andere woorden: opdrachtnemer vertoonde reëel ondernemersgedrag 
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Arbeidsrechtelijke elementen I 

Te vermijden bepalingen in een overeenkomst van opdracht: (af te leiden uit jurisprudentie en literatuur) 

- opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken 

 

- opdrachtgever geeft aanwijzingen over bijv. representativiteit, omgang met klanten, 

werktijden, indeling van de werkzaamheden 

 

- opdrachtnemer krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie 

 

- opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht 

 

- opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen, kleding 

 

- opdrachtnemer hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen 

als het niet voldoet aan de overeenkomst  

 

- opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning  
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Arbeidsrechtelijke elementen II 

Te vermijden bepalingen in een overeenkomst van opdracht: (af te leiden uit jurisprudentie en literatuur) 

- vervanging niet mogelijk of alleen met toestemming van opdrachtgever  

 

- vervanging alleen door iemand uit een vaste groep (pool) van personen, die de 

opdrachtgever zelf ook inschakelt  

 

- opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

 

- opdrachtgever is aansprakelijk voor schade opdrachtnemer 

 

- opdrachtgever factureert (self-billing) 

 

- opdrachtnemer doet mee aan personeelsactiviteiten en -regelingen  

 

- Etc. 
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CONCLUSIES:  
 

 

- Zorg dat de schriftelijke overeenkomst overeenstemt met de bedoeling van partijen 

 

- Zorg dat de overeenkomst aansluit op de werkelijke situatie 

 

- Zo veel mogelijk arbeidsrechtelijke elementen vermijden 
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Overgang VAR naar Wet DBA 

 

- Betere handhaving  

- Einde aan vrijwel onbeperkte vrijwaring opdrachtgever (var-wuo 

- Voorkomen van schijnzelfstandigheid 

 

- Tot 1 mei was de VAR onverminderd geldig, mits de  

       werkzaamheden gelijk bleven 

 

- De VAR is vervangen door een overeenkomst die door of in  

       samenwerking met de Belastingdienst is opgesteld of akkoord  

       is bevonden 

 

- Zegt niets over de behandeling van de zzp'er in zijn aangifte (IB) 

 

- Mogelijkheid tot uitsluiting  fictieve dienstbetrekking voor  

       thuiswerkers en gelijkgestelden 

        

- Fictieve dienstbetrekking commissarissen is komen te vervallen  
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Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 

                                    Vanaf 1 mei 2016                               1 mei 2017 
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Verschillende soorten overeenkomsten 

 

- Algemene modelovereenkomsten 

 

- Voorbeeld overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen 

 

- Individuele overeenkomsten 
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Algemene modelovereenkomsten 

 

- geen werkgeversgezag (BD, VNO-NCW en MKB Nederland) 

- geen werkgeversgezag (FNV zelfstandigen) 

- vrije vervanging (BD, VNO-NCW en MKB Nederland) 

- vrije vervanging (FNV zelfstandigen) 

- geen werkgeversgezag en vrije vervanging (FNV zelfstandigen) 

- tussenkomst (BD met VNO-NCW en MKB Nederland) 

- vervoer (TLN) 

-  aanneming van werk (Zelfstandigen bouw en ZZP Nederland) 

- bemiddeling (NBBU) twee-partijenovereenkomst 

- bemiddeling (ABU) drie-partijenovereenkomst 
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Voorbeeld overeenkomsten voor branches en 

beroepsorganisaties  
 

 

- artiest individueel   

- artiestengezelschap   

- beroepsgoederenvervoerder  

- huisarts, duurwaarneming   

- huisarts, incidentele waarneming 

- ICT professional 

- kunst- en cultuureducatie   

- praktijkwaarneming tandartsen   

- praktijkmedewerking tandartsen  

- praktijkmedewerker geestelijke gezondheidszorg 

- thuiszorg via zorginstelling  

- verloskundige, tijdelijke waarneming   

- zelfstandigen bouw   
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Individuele overeenkomsten 

Voorbeelden: 

- coördinerend stralingsdeskundige  

- diskjockey  

- gastdocent masterclass  

- huisarts, tijdelijke waarneming  

- muziekonderwijzer  

- software- en gamesontwikkelaar  

- tennisleraar  

- tandheelkundige dienstverlening  

- vervoersovereenkomsten eigen rijder individueel 
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Voorwaarden voor zekerheid 

- Verwijzen naar de gebruikte overeenkomst door noemen van het kenmerk/nummer in de 

overeenkomst, want anders geen zekerheid vooraf  

 

- Verplichte gemarkeerde bepalingen en bepalingen waar van afgeweken mag worden 

- "Zekerheid" geldt 5 jaar na datum goedkeuring (gebruikte) overeenkomst  

 

- Voorbehouden: 

 - wijziging wet- en regelgeving 

 - jurisprudentie (beginselen behoorlijk bestuur, transitietermijn) 

 

- Feitelijke uitvoering conform contract 

 

Opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de 

praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst 

beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) 

dienstbetrekking. 
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Gevolgen niet naleving van de overeenkomst 

 

- Risico volledig bij opdrachtgever?! 

- Afrekening in LH 

- Eindheffing en anoniementarief van toepassing? (kopie ID, LB verklaring ontbreekt 

 immers) 
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Voorbeelden verplichte gemarkeerde bepalingen  

in de modelovereenkomst van tussenkomst I 
 

 

In de door de Belastingdienst opgestelde/beoordeelde modelovereenkomsten: 
 

(In de overwegingen) 

 

- Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een 

 overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  

- Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin 

 van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW;  

- Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van 

 tussenkomst willen voorkomen;  

- Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking 

 van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe deze 

 overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt; 
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Voorbeelden verplichte gemarkeerde bepalingen  

in de modelovereenkomst van tussenkomst II 
 

2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle    

      verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen  

      werkzaamheden.  

2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor  

      de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van  

      samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de  

      werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of  

      de Derde.  

2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel  

      zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en  

      zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of  

      Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. 
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Voorbeelden verplichte gemarkeerde bepalingen  

in de modelovereenkomst van tussenkomst III 
 

9.1   Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst  

        voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een  

        bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen  

        (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op de overeenkomst:  

         a. vastlegt: 

 - de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel; 

 - het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en 

         b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over: 

 - aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde; 

 - een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verweven of  

    uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers; 

 - het risico van non-betaling door de Derde. 

 

9.2   Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk       

        werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op  

        de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.  
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Voorbeelden verplichte gemarkeerde bepalingen  

 
 

    

Voorbeeldovereenkomst zelfstandigen bouw (Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland) 

Overeenkomst aanneming van werk Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596301| 13 – 10 – 2015  

 

C. Onafhankelijkheid 

- De opdrachtnemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke 

 omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd  

- Opdrachtnemer is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van de opdracht en 

 de overeengekomen resultaatsverplichting.  

- Opdrachtgever kan de opdrachtnemer richtlijnen geven over de afstemming van het overeengekomen 

 werk in relatie tot andere werkzaamheden die hiermede in relatie staan, zonder in te grijpen in de wijze 

 van uitvoering van de overeenkomst, aangezien de opdrachtnemer daarover bij uitsluiting beslist.  

- De opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden.  

- De opdrachtnemer zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, zodat voldoende 

 herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt.  

- De opdrachtnemer zal gebruik maken van vervoersmiddelen die hem in eigendom toebehoren dan wel 

 door hem geleast of gehuurd zijn.  

- De opdrachtnemer is gerechtigd anderen in te schakelen bij de uitvoering van de overeengekomen 

 werkzaamheden dan wel de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn 

 eigen arbeid.  

- De opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat.  

- De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen gereedschap  

 en materieel. 
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Stappenplan opdrachtovereenkomst I 

 
 
 

   

   

Stap 1:  Screen opdrachtnemer (besmet verleden; eerder werknemer geweest? Was er 

 voorheen een VAR?) 

 

Stap 2: Identificeer opdrachtnemer 

 

Stap 3: Bespreek doelstellingen van de samenwerking en leg deze vast (NB: per mail 

 afspraken  welke modelovereenkomst wordt toegepast is voldoende) 

 

Stap 4:  Maak en teken eerst de overeenkomst van opdracht alvorens een aanvang 

 wordt gemaakt met de werkzaamheden 

 

Stap 5: Werk conform de overeenkomst 

 

Stap 6: Laat opdrachtnemer een gespecificeerde factuur sturen (met BTW, tenzij 

 vrijgesteld), betaal pas na ontvangst van de factuur 

 

Stap 7: Monitor de uitvoering van de overeenkomst 
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Stappenplan opdrachtovereenkomst II 

 
 
 

   

   

Aandachtspunten gezag: 

- Bevoegdheid tot geven van aanwijzingen en instructies is contractueel uitgesloten of  

beperkt (zie algemeen model 'geen werkgeversgezag'), of  

- Instructiebevoegdheid beperken tot een aanwijsbaar resultaat (alleen het doel en 

resultaat aangeven) 

 

Aandachtspunten persoonlijk verrichten van werkzaamheden 

- Contractueel bepalen dat opdrachtnemer het recht heeft zich vrij en willekeurig te 

laten vervangen door een derde, of 

- Objectieve en noodzakelijke criteria hanteren voor de vervanging van de 

opdrachtnemer (zie algemene modelovereenkomst 'vrije vervanging') 

 

NB: vervanging uit gesloten pool is niet voldoende  

 

Vervanging geregeld door opdrachtgever of  na  

voorafgaande toestemming is ook niet voldoende 
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Stappenplan opdrachtovereenkomst III 

 
 
 

   

      

Let op fictieve dienstbetrekkingen, bijvoorbeeld gelijkgestelde: 

- voert persoonlijk het werk uit waarvoor hij loon krijgt 

- ontvangt een brutoloon dat meestal ten minste 40% van het wettelijk minimumloon 

per week bedraagt 

- werkt meestal op ten minste 2 dagen per week, ongeacht het aantal uren 

- arbeidsrelatie is aangegaan voor onbepaalde tijd of  voor ten minste 1 maand 

 

         Kan in maatschappelijk opzicht gelijk worden 

    gesteld aan iemand die in een echte       

         dienstbetrekking werkt 

         Opdrachtgever verplicht tot inhouden en 

    afdragen loonheffingen!   
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Stappenplan opdrachtovereenkomst IV 

 
 
 

   

   

Wet wijziging belastingwetten: 

Sinds 1 mei 2016 is het mogelijk om de fictieve dienstbetrekking voor thuiswerkers, 

gelijkgestelden en artiesten contractueel uit te sluiten. 

 

Indien fictieve dienstbetrekking van gelijkgestelden en thuiswerkers contractueel is 

uitgesloten en er geen sprake is van een echte dienstbetrekking of  van een van de andere 

fictieve dienstbetrekkingen, is de opdrachtnemer niet verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen, zodat hij achteraf  geen aanspraak kan maken op een uitkering 

ingevolge de werknemersverzekeringen. Bij uitsluiting van de fictieve dienstbetrekking is 

geen loonheffing verschuldigd.  

 

Fictieve dienstbetrekking commissarissen is komen te vervallen; de arbeidsverhouding 

met een commissaris geldt sinds 1 mei 2016 dus niet langer als fictieve dienstbetrekking 
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Tips voor opdrachtgevers en opdrachtnemers 

 
 
 

  

    

1. Zorg dat de overeenkomst aansluit bij de feitelijke situatie en monitor de voortgang  

 

2. Gebruik de verplichte bepalingen uit modelovereenkomsten 

 

3. Verwijs naar het kenmerk van de goedgekeurde overeenkomst, bijvoorbeeld:  

 

       "Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst onder nummer [NUMMER] gepubliceerde    

        overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd  

        overgenomen. Eventuele aanpassingen en aanvullingen in deze overeenkomst beogen geen afbreuk te doen aan de  

        genoemde gemarkeerde bepalingen.  

 

4. Vermijd de arbeidsrechtelijke elementen die duiden op persoonlijke arbeid en een  

       gezagsverhouding 
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Tips voor opdrachtgevers  

 
 
 

     

Tip 1:  Voor bedrijven die (veel) met VAR-houdende zzp’ers werken is het zaak zo snel 

 mogelijk in kaart te brengen wie dat zijn en wat zij doen. 

 

Tip 2:  Kunnen zij (de VAR-houdende zzp’ers van tip 1) op basis van een 

 modelovereenkomst gaan werken of  niet?  

 

Tip 3:  Indien niet op basis van een modelovereenkomst gewerkt kan worden, wat wilt u  dan met 

 deze VAR-houdende zzp’er? In dienst nemen? Afscheid nemen? Of  toch  

 met een modelovereenkomst werken? Laat u adviseren ten aanzien van de juridische 

 en belastingtechnische gevolgen voor uw bedrijf. Maak uw opdrachtovereenkomsten 

 DBA-proof.  

 

Tip 4:  Werk conform de bepalingen uit de (model)overeenkomst. Indien niet feitelijk is gewerkt 

 conform de overeenkomst, kan achteraf  feitelijk sprake zijn van een dienstbetrekking en 

 dan vervalt met terugwerkende kracht de eerdere vrijwaring voor afdracht van 

 loonheffingen. De opdrachtgever is dan met terugwerkende kracht aansprakelijk voor 

 afdracht van loonheffingen. 
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Tips voor opdrachtnemers 

 
 
 

     

Tip 1:  Maak allereerst gebruik van een modelovereenkomst, indien beschikbaar. Dit geeft u de 

 tijd om nadien voor een bedrijfsunieke overeenkomst te zorgen. 

 

Tip 2:  Per opdrachtgever is één getekende modelovereenkomst van toepassing (dus niet  per 

 project of  per opdracht).  

 

Tip 3:  Overeenkomst moet praktisch zijn na te leven. 

 

Tip 4:  De modelovereenkomst is in beginsel 5 jaar geldig. 

 

Tip 5:  Zorg ook voor tussentijdse check. 

 

Tip 6:  Ga niet zomaar akkoord met de overeenkomst van opdrachtgever. Laat deze voor het 

 tekenen nakijken door een deskundige! 
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VRAAG: Is de paniek  

over nieuwe wetgeving 

terecht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLING: De VAR is 

overbodig!  
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Vragen? 
mr. René Zijdeman 

088 - 67 69 497 

rene.zijdeman@nl.gt.com 

 
mr. Theo Ostermann 

088 – 67 69 358 

theo.ostermann@nl.gt.com 


