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1. Inleiding 
 

Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering 

beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de voor zzp’ers vertrouwde Verklaring 

Arbeidsrelatie (VAR). De ingangsdatum van de wet is 1 mei 2016, maar er geldt wel een 

overgangsperiode tot 1 mei 2017. 

Achtergrond 

De VAR is 2001 ingevoerd in de inkomstenbelasting. In 2005 is in de VAR ook de vrijwarende werking 

voor opdrachtgevers in de loonbelasting- en sociale zekerheidswetgeving opgenomen. 

Belangrijke reden hiervoor was de wens van zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, om vooraf 

duidelijkheid te hebben over de status van een zzp’er of freelancer. Tot die tijd kwam het zeer 

regelmatig voor dat – met name bij looncontroles door UWV – er correcties op werden gelegd omdat 

de controleur stelde dat er een echte of fictieve dienstbetrekking bestond. Dit leidde vaak weer tot 

bezwaar- en beroepsprocedures en dus tot kosten bij de opdrachtgevers. 

 

De VAR werd gezien als een prima praktische oplossing. Beschikte de opdrachtnemer over de juiste 

VAR, dan was de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen. Niks 

meer aan doen zou je denken, maar de Belastingdienst dacht daar anders over. Door het gemakkelijk 

kunnen verkrijgen van een VAR zouden er situaties van schijnzelfstandigheid ontstaan. En bovendien 

viel de VAR in de praktijk niet meer te handhaven: doordat er zoveel VAR’s werden afgegeven, was  

controle daarop was praktisch onmogelijk.  

Schijnzekerheid 
Een VAR wordt afgegeven voor het jaar dat nog moet komen. Op dat moment weet de zzp’er  vaak 

nog niet wie zijn opdrachtgever(s) voor het aankomende jaar zijn en hoe hij precies voor hen aan het 

werk gaat. In de praktijk blijken de ‘feiten en omstandigheden’ waaronder de zzp’er werkt nogal eens 

af te wijken van de afspraken in de VAR.  Dat kan een probleem worden bij controle door de 

Belastingdienst.  

Vee zzp’ers hebben het idee dat ze met de VAR voldoen aan de fiscale voorwaarden voor 

ondernemerschap en dat ze daarom recht hebben op ondernemersfaciliteiten. Dat klopt niet: de  

enige zekerheid die de VAR biedt, is dat de gebruiker niet meer in aanmerking komt voor 

werknemersverzekeringen. 

Moeilijk te handhaven 

Daarnaast maakte de VAR-systematiek het de Belastingdienst moeilijk de wet te handhaven. Zelfs in 

de situatie dat het heel duidelijk was dat het in feite om een (fictieve) dienstbetrekking ging, was het 

voor de Belastingdienst praktisch onmogelijk een naheffing bij de opdrachtgever neer te leggen. Dat 

lukte alleen als de inspecteur kon bewijzen dat er sprake was van bewuste misleiding. In de praktijk 

was het echter vrijwel onmogelijk om kwade trouw aan te tonen. 
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De politiek vond het daarom tijd om de verantwoordelijkheid  tussen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers meer in balans te brengen. Met de Wet DBA worden ze samen verantwoordelijk 

voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie.  

Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp’ers – als zij dat willen – een 

modelovereenkomst gebruiken. Deze geeft vooraf zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie, 

zodat opdrachtgevers zeker weten dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen. 

Deze modelovereenkomsten stelt de Belastingdienst  samen met belangenorganisaties op.   

De modelovereenkomsten zijn te vinden op Belastingdienst.nl . Als opdrachtgevers en zzp’ers in de 

praktijk ook conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de 

loonheffingen vooraf, voor een periode van vijf jaar. 

Overgangstermijn 
Tot 1 mei 2017 geldt een overgangs- of implementatietermijn. In deze periode houdt de 

Belastingdienst wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en 

het bieden van een helpende hand bij de implementatie. 

 

VAR voor 2014 en 2015 langer geldig 

Heeft u al een VAR en blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? 

Dan mag u uw VAR voor 2014 of 2015 ook in 2016 blijven gebruiken tot de nieuwe wet- en 

regelgeving op 1 mei ingaat. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.  
 
Nieuwe VAR aanvragen niet meer nodig 

Gaat u in 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere 

werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er 

wel een nodig? Dan hoeft u hiervoor geen nieuwe VAR aan te vragen. In plaats daarvan kunnen u en 

uw opdrachtgever een algemene modelovereenkomst of voorbeeldovereenkomst gebruiken. 

Daarmee heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en 

te betalen. Ook na 1 mei.  
  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/verklaring_arbeidsrelatie/wetsvoorstel_var_verdwijnt_in_2016/voorbeeldovereenkomsten
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2. De modelovereenkomst 
 

Het voordeel van de modelovereenkomst is dat deze niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd 

hoeft te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Het is voldoende dat  

opdrachtgever en zzp’er per e-mail of in de opdrachtbevestiging afspreken volgens welke 

modelovereenkomst (kenmerknummer) er gewerkt wordt. De algemene modelovereenkomsten zijn 

geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep.  

Het is niet verplicht met een modelovereenkomst te werken. Het is alleen bedoeld voor situaties 

waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Als een zzp’er overduidelijk ondernemer 

is, is er dus geen modelovereenkomst nodig. 

Als er volgens een door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde modelovereenkomst wordt 

gewerkt, hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Een zelfstandige is 

dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering 

als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt. Het werken volgens een modelovereenkomst zegt 

alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van een zelfstandige. 

Verschillende soorten modelovereenkomsten 

Opdrachtgevers en zelfstandigen kunnen gebruikmaken van verschillende modelovereenkomsten: 

1. Algemene modelovereenkomsten: deze zijn bedoeld voor iedereen die volgens de 

voorwaarden van de algemene overeenkomst werkt. Het soort werk of branche is dan niet 

van belang. 

2. Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen: deze zijn bedoeld voor iedereen 

die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. Er zijn 

overeenkomsten voor bijvoorbeeld ICT, bouw, vervoer en medische beroepen. 

 

Daarnaast is het ook mogelijk gebruik te maken van een eigen overeenkomst. Zowel opdrachtnemers 

als opdrachtgevers kunnen een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. Dat is 

overigens niet verplicht. Legt een opdrachtgever de overeenkomst niet voor, dan moet hij zelf 

bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen.  

Algemene modelovereenkomsten 

De algemene modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar: Hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties 

gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen 

welke branche, is niet van belang. 

Alle algemene modelovereenkomsten hebben een toelichting, waarin de voorwaarden staan 

waaronder u er gebruik van kunt maken. Daarnaast heeft elke overeenkomst een datum van 

beoordeling en een kenmerknummer. 
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Op www.belastingdienst .nl vindt u de volgende modelovereenkomsten: 

 geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen   

Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat 

betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of 

leiding van de opdrachtgever kan doen. 

 vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen 

Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat 

de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen. 

 tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen 

Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt 

voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. 

Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een 

opdrachtnemer als zelfstandige werkt. 

 vervoer, opgesteld door TLN 

Deze voorbeeldovereenkomst is gericht op goederenvervoer op de weg. 

 aanneming van werk, opgesteld door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland 

Deze voorbeeldovereenkomst kan worden gebruikt voor aanneming van werk. 

 

Voorbeeld van een modelovereenkomst 

Bij het beoordelen van de overeenkomsten heeft de Belastingdienst alleen gekeken naar fiscaal 

relevante bepalingen. Dit zijn de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van 

een dienstbetrekking. Deze bepalingen zijn geel gemarkeerd en u mag ze niet aanpassen. De niet-

gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is 

met de gemarkeerde artikelen. Aanpassingen in de niet-gemarkeerde artikelen hoeft u niet aan de 

Belastingdienst voor te leggen. 
 

Verwijzing naar de modelovereenkomst  

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst, moet de 

daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende 

nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt: 

 

 “Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 

9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst.”  

 

Dit is heel belangrijk. Alleen als deze tekst is opgenomen in de overeenkomst, kunnen opdrachtgever 

en opdrachtnemer erop vertrouwen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of 

voldaan. Wijzigingen in de tekst van deze door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst, 

kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen. 

 

Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een situatie waarbij 

er geen sprake is van werkgeversgezag.  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_geen_werkgeversgezag
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_vrije_vervanging
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_tussenkomst
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_beroepsgoederenvervoerder
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/voorbeeldovereenkomst_zelfstandigen_bouw_stichting_zzp_nederland_en_bijbehorende_toelichting
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ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG  
Opgesteld door de Belastingdienst  nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016 
 
 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 
Partijen:  
1.<NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door <NAAM>, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;  

 
en  
 
2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: 
“Opdrachtnemer”;  
 
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;  
 
Overwegende dat:  

a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van <OMSCHRIJVING>;  
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>;  
c. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;  
d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht 

in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  
e. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 

e.v. BW;  
f. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of 

gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de 
artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking 
wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en 
daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;  

g. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 
9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;  

h. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal 
verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  

 
Partijen komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1  De opdracht  
1.1.  Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te 

verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.  
 
Artikel 2  Uitvoering van de opdracht  
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.  

2.3.  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede 
uitvoering van de opdracht.  

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. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructes geven omtrent het resultaat 
van de opdracht. 
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Artikel 3  Duur van de overeenkomst  
3.1.  De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan tot <EINDDATUM> OF: voor de duur van het 

Project <NAAM>.  
3.2.  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van 

andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.  
 
Artikel 4  Nakoming en vervanging  
4.1  Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een 

geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

4.2  <VRIJE INVULLING OVER VERVANGING>  
 
Artikel 5  Opzegging overeenkomst  
5.1 <VRIJE INVULLING>  
 
Artikel 6  Vergoeding, facturering en betaling  
6.1  Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € …. exclusief BTW 

voor het gehele project.  
6.2  Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. 

De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.  
6.3  Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL DAGEN> dagen 

na ontvangst van de factuur.  
6.4  Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt 

Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.  
 
Artikel 7  Aansprakelijkheid/ schade  
7.1  <VRIJE INVULLING>  
 
Artikel 8  Verzekeringen  
8.1  <VRIJE INVULLING>  
 
Artikel 9  Rechts- en forumkeuze  
9.1  Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.  
9.2  Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband 

houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.  
 
Artikel 10  Wijziging van de overeenkomst  
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen 
partijen zijn overeengekomen.  
 
In tweevoud,  
 
Te <PLAATS>, op <DATUM>:      Te <PLAATS>, op <DATUM>:  
 
 
…………………………       …………………………  
Opdrachtgever        Opdrachtnemer  
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Zelf overeenkomsten aan Belastingdienst voorleggen 
Het is niet verplicht om met de modelovereenkomsten te werken. Het is ook mogelijk zelf een 

overeenkomst op te stellen. Het is zeker raadzaam om dan wel deze overeenkomst voor te leggen 

aan de Belastingdienst. Dit is mogelijk via alternatiefvar@belastingdienst.nl.  

De Belastingdienst geeft dan uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en 

betalen.  

Als de overeenkomst niet is voorgelegd, zal de opdrachtgever zelf moeten bepalen of hij wel of geen 

loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moet betalen. Wordt dit niet gedaan terwijl de 

Belastingdienst  vindt dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan zal er alsnog een naheffing 

volgen voor de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. De opdrachtgever zal proberen 

dit weer bij de opdrachtnemer te verhalen.  De opdrachtnemer is dan ook verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen, o.a. voor de Ziektewet. Dit kan bij een verzuimschade dan weer extra in 

de papieren gaan lopen.  

 

  

mailto:alternatiefvar@belastingdienst.nl
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3. Werkt u als zzp’er? 
 

Stel dat u als zelfstandige werkt. Ook dan is het belangrijk dat u niet achteraf een rekening krijgt via 

de opdrachtgever die probeert om de naheffing loonbelasting weer op u als zzp’er te verhalen. U wilt 

immers niet dat de relatie met opdrachtgever onder druk komt te staan. Het is vooral belangrijk 

duidelijk te zijn over de zelfstandige manier van werken. Een zelfstandige bepaalt zelf hoe en op welk 

moment hij zijn werk doet. Blijkt dat niet zo te zijn, dan moeten er alsnog loonbelasting en premies 

betaald worden. Een zelfstandige regelt bij ziekte zelf vervanging, koopt zelf benodigdheden voor zijn 

werk en is zelf aanspreekpunt voor klachten. 

Heeft u veel verschillende activiteiten, dan kunt u per opdracht een ander dienstverband krijgen. 

Bijvoorbeeld loondienst, uitzendwerk of betaling per klus. Dat is onvoordelig voor de 

zelfstandigenaftrek (€ 7.000 per jaar). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u namelijk het 

grootste deel van uw werktijd aan uw bedrijf besteden, met een minimum van 1.225 uur per jaar. 

U bent niet verplicht een overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Zoals hiervoor is 

aangegeven, moet dan de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking en of 

hij wel of geen loonheffingen moet betalen. 

Hieronder laten we zien hoe de Belastingdienst beoordeelt of u als ondernemer of werknemer gezien 

wordt. 

Kenmerken van een echte dienstbetrekking 

Bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking, spelen de volgende 

kenmerken een rol: 

 De verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken; 

 De verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen; 

 De gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

De Belastingdienst beoordeelt de bepalingen in uw overeenkomst in onderling verband. Als één  

bepaling in de overeenkomst duidt op een dienstverband, dan is er dus niet direct automatisch 

sprake van een dienstverband. Het gaat om het totale beeld. 

Welke bepalingen dragen bij aan het oordeel ‘dienstbetrekking’?  

Verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken 

 Als de opdrachtnemer het werk niet kan uitvoeren, mag hij zich laten vervangen en meldt hij 

aan de opdrachtgever dat er een vervanger is. Als de opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit 

of de ervaring van de vervanger, zoeken opdrachtnemer en opdrachtgever samen naar een 

andere vervanger. 

 De opdrachtnemer kan zich alleen laten vervangen door een opdrachtnemer die bij de 

opdrachtgever bekend is, of door de opdrachtgever goedgekeurd is. 
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De gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 

 De opdrachtnemer moet alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever opvolgen. 

 De opdrachtnemer moet werken volgens de richtlijnen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld 

bedrijfsprotocollen). 

 De opdrachtnemer moet doorlopend verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. De 

opdrachtgever bespreekt het werk met de opdrachtgever tijdens de looptijd van de 

overeenkomst. 

Welke bepalingen dragen bij aan het oordeel ‘geen dienstbetrekking’? 

Verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken 

 De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets over te 

zeggen heeft. 

 De opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, maar blijft verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het werk en voor het naleven van de afspraken. 

 De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoert, ook als dit 

tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert. De opdrachtgever heeft niet het recht 

vervangers te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties, zoals relevante 

diploma's en certificaten. Deze objectieve kwalificaties zijn door de opdrachtgever en 

opdrachtnemer bepaald voordat de opdracht aangenomen wordt en zijn toegevoegd aan de 

overeenkomst. 

Verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen 

 De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. 

 

De gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 

 De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier 

het werk uit te voeren. 

 De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan geheel 

zelfstandig uit. 

 De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de 

opdrachtnemer. 

Andere bepalingen die een rol spelen bij de beoordeling 

Naast de kenmerken van een ‘echte dienstbetrekking’ spelen ook andere bepalingen een rol bij de 

beoordeling of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.  

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer mag niet werken voor andere opdrachtgevers. 

 De opdrachtnemer mag tijdens de overeenkomst en de 2 jaar na afloop van de 

overeenkomst geen contact onderhouden met klanten of relaties van de opdrachtgever met 

als doel direct of indirect diensten aan deze klanten of relaties te leveren. 
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De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking': 

 De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn niet van plan een arbeidsovereenkomst volgens 

de wet aan te gaan en willen alleen een contract afsluiten op basis van de overeenkomst van 

opdracht volgens het Burgerlijk Wetboek. 

 De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling. 

 De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen en betaalt 

daar ook zelf voor. 

 Als de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet op tijd kan 

nakomen, of de uitgevoerde opdracht voldoet niet aan de overeengekomen eisen, dan 

neemt hij de herstelkosten voor eigen rekening. 

 In de overeenkomst hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald wanneer de 

opdracht afgerond en opgeleverd wordt. 

 De opdrachtnemer heeft de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en 

daaraan gerelateerde rechten die voortkomen uit zijn werkzaamheden. De opdrachtnemer 

geeft de opdrachtgever het recht de resultaten van zijn werkzaamheden eenmaal te 

gebruiken voor het doel waarvoor hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtgever heeft opgelopen 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze schade kan door hemzelf of door hem 

ingeschakelde derden zijn veroorzaakt. 

 

Wat als er toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking? 
Als de Belastingdienst bij een opdrachtgever vaststelt dat een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is,  

heeft dat fiscale gevolgen. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen 

aan de opdrachtgever. De opgelegde loonbelasting en premie voor volksverzekeringen kan de 

opdrachtgever/werkgever in beginsel op de opdrachtnemer/ werknemer verhalen. 

De Belastingdienst kan deze loonbelasting en premie voor volksverzekeringen bij de 

opdrachtnemer/werknemer als voorheffing verrekenen bij zijn aangifte inkomstenbelasting. De 

opdrachtnemer/werknemer is in deze situatie doorgaans ook verzekerd voor 

werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet (Zvw) kan de opdrachtgever niet verhalen op de opdrachtnemer/werknemer. 

Als blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking,  kan de opdrachtnemer zijn positie als fiscaal 

ondernemer verliezen. Dit betekent dat hij dan geen recht meer heeft op ondernemersfaciliteiten 

zoals de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve. 

 


