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Door invoering van de Wet DBA is de mogelijkheid voor 
de opdrachtgever om met een Verklaring arbeidsrelatie 
(VAR) van de Belastingdienst zekerheid te verkrijgen 
over de vraag of de opdrachtnemer als fiscaal werknemer 
moet worden aangemerkt, vervallen. Partijen moeten 
voortaan zelf beoordelen of sprake is van werknemer-
schap of niet. Zij kunnen daarbij gebruik maken van 
door de Belastingdienst aangeboden goedgekeurde mo-
delovereenkomst.

Overgangsregeling
Indien en voor zover deze modelovereenkomsten worden 
nageleefd kan de opdrachtgever ervan uitgaan dat hij 
fiscaal niet als werkgever/inhoudingsplichtige wordt ge-
zien. In verband met de invoering van de Wet DBA was 
een overgangsregeling voorzien tot 1 mei 2017. De be-
doeling hiervan was dat opdrachtgevers en opdrachtne-
mers de tijd zouden hebben om hun manier van werken, 
voor zover nodig, aan te passen aan de nieuwe regels.
De DBA heeft tot een stroom van kritiek geleid en zeer 
vele reacties van de staatssecretaris hierop. Inhoudelijk 
bestond zijn antwoord lange tijd, ongenuanceerd sa-
mengevat, uit de mededeling dat iedereen nog moest 
wennen en ten onrechte beren op de weg zag. Op 18 no-
vember 2016 is dit veranderd.

Tweede voortgangsrapportage DBA
Staatssecretaris Wiebes heeft op 18 november 2016 de 
Tweede voortgangsrapportage DBA gepubliceerd1. Hierin 
bevestigt hij dat de DBA ertoe leidt dat opdrachtgevers 
terughoudend zijn met inhuren van  zzp’ers en zzp’ers 
dus bepaalde opdrachten of klussen niet meer krijgen.
Het huidige verschil tussen ondernemerschap en werk-
nemerschap sluit niet aan bij de praktijk en opdrachtge-
vers ervaren het arbeidsrecht als knellend.
Als bijlage bij de rapportage is  het rapport van de Com-
missie Boot gepubliceerd. Daarin worden diverse knel-
punten geïdentificeerd en suggesties voor oplossings-
richtingen voorgesteld. De staatssecretaris heeft daarom 
besloten de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhou-
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ding” opnieuw te definiëren. In verband daarmee is de 
overgangstermijn verlengd tot in ieder geval 1 januari 
2018.

Overgangstermijn verlengd
De verlenging van de  overgangstermijn houdt in dat de 
Belastingdienst niet handhaaft wanneer de opdrachtge-
ver en opdrachtnemer samenwerken terwijl in de visie 
van de Belastingdienst sprake is van een werkgever en 
een werknemer.

Kwaadwillenden
Een uitzondering op deze regel geldt voor “kwaadwillen-
den”. Volgens Wiebes moet hieronder worden begrepen 
de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een 
situatie van evidente schrijnzelfstandigheid laat ont-
staan of voortbestaan, omdat hij weet of had kunnen 
weten dat feitelijk sprake is van een fiscale dienstbetrek-
king.
In een brief van 25 november 20162 laat de staatssecreta-
ris vervolgens weten dat bij kwaadwillenden moet wor-
den gedacht aan circa 10 bedrijven waarbij sprake is van 
fraude, zwendel of opzet. Expliciet geeft hij aan dat het 
niet gaat om een zelfstandige bij wie ruis bestaat over 
de gezagsrelatie.
Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer vervolgens 
de Motie-Omzigt/Van Weyenberg3 aangenomen, waarin 
de regering wordt verzocht direct te handhaven richting 
evident kwaadwillenden.

Wacht niet op duidelijkheid!
Naar aanleiding van de uitbreiding van de overgangsre-
geling en de aankondiging dat een aantal begrippen op-
nieuw gedefinieerd zullen worden, zou de neiging kun-
nen ontstaan dat het voor opdrachtgevers en 
opdrachtnemers beter is te wachten tot er meer duide-
lijkheid is, en verdere maatregelen in verband met de 
DBA achterwege te laten.
Dit is naar mijn mening echter niet aan te bevelen en 
wel om de volgende redenen:

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. De 
wet zorgt voor veel ophef. Als gevolg daarvan heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de 
overgangstermijn tot 1 januari 2018 verlengd behalve voor kwaadwillenden. Daarnaast heeft hij 
andere maatregelen aangekondigd. Wat is de stand van zaken?
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 • De uitleg van het begrip werknemer berust op wet- 
en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is voorals-
nog gewoon van toepassing. Het is dan ook nog af 
te wachten hoe een rechter zal oordelen wanneer de 
Belastingdienst correcties oplegt in afwijking van de 
toezegging van de staatssecretaris dat de Belasting-
dienst geen naheffingen zal opleggen. Een rol hierbij 
speelt natuurlijk ook dat het begrip “kwaadwillen-
den” behoorlijk vaag blijft, ook na de nadere toelich-
ting. Hoe zit het bijvoorbeeld met de opdrachtgever 
die een modelovereenkomst heeft voorgelegd aan de 
Belastingdienst en daarop de reactie heeft gekregen 
dat onder genoemde voorwaarden sprake is van een 
dienstbetrekking?

 • Naast de fiscale vraag of een opdrachtnemer als 
werknemer moet worden beschouwd bestaat de ar-
beidsrechtelijke vraag of gewerkt wordt met een op-
drachtnemer dan wel een werknemer. Uiteraard zal 
het - in de meeste gevallen- niet wenselijk zijn om 
een overeenkomst van opdracht te sluiten, die ach-
teraf wordt aangemerkt als een arbeidsovereen-
komst.

Actie is dus aan te bevelen. Maar welke actie dan?
Dat is afhankelijk van de vraag hoe partijen samenwer-
ken. Met andere woorden, hoe meer een samenwerking 
lijkt op een relatie tussen werkgevers en werknemers (of 
fictieve werknemers) des te meer is actie nodig.

Hoofdregels fiscaal werknemerschap
Van fiscaal werknemerschap is sprake wanneer voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden:
 • Er wordt loon betaald aan de opdrachtnemer.  

Hierbij geldt dat elke vergoeding aangemerkt kan 
worden als loon. Het is niet nodig de vergoeding 
loon te noemen en het is (fiscaal) zelfs niet nodig 
dat de vergoeding in geld wordt uitbetaald, en

 • Er is sprake van persoonlijke arbeidsverplichting. 
De werknemer moet de werkzaamheden zelf verrich-
ten. Vervanging door een derde op basis van objec-
tieve criteria is niet mogelijk of niet goed denkbaar.

 • Er is sprake van werkgeversgezag.

Werkgeversgezag bestaat uit twee componenten:
 • Formeel werkgeversgezag: er is zeggenschap over de 

werknemer anders dan voor wat betreft de werkin-
houd, bijvoorbeeld door de bevoegdheid van het ge-
ven van aanwijzingen over werkuren, te dragen kle-
ding, opname van vakantiedagen en dergelijke.

 • Materieel werkgeversgezag: er is zeggenschap over 
de werknemer voor wat betreft de werkinhoud en 
deze instructiebevoegdheid gaat verder dan een om-
schrijving van het te behalen resultaat, bijvoorbeeld 
door procedurevoorschriften of het bepalen van de 
volgorde van de werkzaamheden.

Fictieve dienstbetrekking
Als niet aan alle drie de eisen is voldaan, kan sprake zijn 
van een fictieve dienstbetrekking. Iemand wordt dan 
voor de loonbelasting (en soms ook voor de werknemers-
verzekeringen)  aangemerkt als werknemer alhoewel niet 
aan alle voorwaarden voor werknemerschap is voldaan. 
Het voert in het kader van dit artikel te ver om op alle 
varianten in te gaan. Enkele veel voorkomende varian-
ten wil ik echter toch noemen:
 • Diegene die een werk (van stoffelijke aard) aan-

neemt en dit niet doet in het kader van een onder-
neming is fictief werknemer. Hier valt bijvoorbeeld 
onder de klusjesman die altijd in loondienst heeft 
gewerkt en na zijn pensionering nog hier en daar 
wat werk aanneemt.

 • De gelijkgestelde: gelijkgestelde is iemand die in 
maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld 
aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt, de 
werkzaamheden gedurende meestal 2 dagen in de 
week minimaal een maand persoonlijk verricht te-
gen doorgaans 40 procent van het wettelijk mini-
mumloon per week. De gelijkgesteldenregeling is 
niet van toepassing bij ondernemers en bepaalde 
beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld godsdienstige 
werkzaamheden en werkzaamheden van auteurs of 
redacteurs anders dan voor hun beroep.

De gelijkgesteldenregeling wordt uitgesloten als op-
drachtnemer en opdrachtgever een schriftelijke overeen-
komst sluiten dat de gelijkgesteldenregeling niet van 
toepassing is. Deze overeenkomst moet gesloten zijn 
voor de eerste uitbetaling.

Samenwerkingsvormen
De volgende relevante samenwerkingsvormen zijn te on-
derscheiden.

1. Duidelijk afspraak tussen ondernemers (werknemer-
schap komt niet aan de orde).
Denk aan een eenmanszaak-glazenwassersbedrijf dat een 
keer in de zes weken de ramen komt (laten) lappen van 
het bedrijfspand. Indien uit de feiten blijkt dat dit het 
geval is, zijn bijzondere maatregelen niet nodig.
Het is om civielrechtelijke redenen wellicht handig om 
de afspraken over bijvoorbeeld te leveren diensten en 
betaling op papier te zetten, maar fiscaal hoeft u geen 
bijzondere maatregelen te treffen.

2. Duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer.
Denk aan diegene gedurende drie maanden waar u mee 
werkt en daarbij werkzaamheden uitvoert volgens uw 
aanwijzingen. Ook al heeft deze persoon een eigen be-
drijf, dan nog is hij uw werknemer, óók als de samen-
werking tussen partijen een andere naam heeft. Is dit 
het geval dan heeft u eigenlijk maar twee mogelijkhe-
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den: u kunt de betreffende persoon in dienst nemen of 
de samenwerking geheel beëindigen.

3. Risico: afspraak met opdrachtnemer die eenmanszaak 
heeft maar er zijn aspecten van de samenwerking die 
maken dat de persoon misschien toch uw werknemer is. 
Denk bijvoorbeeld aan de administrateur die een stuk of 
wat klanten heeft, maar u bent zijn grootste klant en hij 
zit dan ook regelmatig op uw bedrijf.

Risico beperken
De kans bestaat dat deze opdrachtnemer fiscaal als uw 
werknemer moet worden aangemerkt, omdat sprake is 
van loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkge-
versgezag of omdat sprake is van een fictieve dienstbe-
trekking. Dit risico kunt u beperken op vier manieren:
 • U kunt een modelovereenkomst van de site van de 

Belastingdienst nemen en deze gebruiken en deze 
naleven.

 • Zijn de modelovereenkomsten niet geschikt? Maak 
dan uw eigen model. U kunt daarbij zoveel mogelijk 
aansluiten bij bestaande overeenkomsten. Voor wat 
betreft het voorleggen van modelovereenkomsten 
past wat mij betreft op dit moment enige terughou-
dendheid. De Belastingdienst weet immers op dit 
moment ook niet waar de wijzigingen in de toe-
komst naartoe gaan. Men kan dus niet anders dan 
de huidige regels voorlopig toepassen. 
Tip: op de site van de Belastingdienst staan een 
aantal belangrijke kenmerken waar uw opdrachten 
aan moeten voldoen. Zorg bij een eigen model dat u 
in ieder geval de toepassing van de gelijkgestelden-
regeling uitsluit.

 • Uw administrateur zou zijn diensten kunnen aanbie-
den door middel van een rechtspersoon (zie 4).

 • U kunt de administrateur als werknemer in dienst 
nemen (al dan niet via een payrollorganisatie) Te 
verschillende situaties om in één adem te noemen. 
Iemand inhuren via een tussenpersoon, zoals een 
uitzendbureau of een payrollorganisatie is wezenlijk 
anders dan een werknemer in dienst nemen.

4. Risico: u heeft een afspraak met een BV. Dat kan een 
BV zijn van de opdrachtnemer zelf of een bemiddelaar.
Op zich is dat natuurlijk prima en bestaat er geen risico 
van werknemerschap. De Belastingdienst kan niet zo-
maar door de BV of andere rechtspersoon heen kijken 
volgens de Hoge Raad. Dit wordt echter anders wanneer 
de structuur uitsluitend dient om bijvoorbeeld belasting 
te besparen of misbruik te maken van regels. Dat zou 
het geval kunnen zijn wanneer de afspraken uiteindelijk 
gericht zijn op de inhuur van een persoon die bepaalde 
werkzaamheden moet gaan verrichten, waarvoor hij of 
zij bijzonder gekwalificeerd is.

In principe zal hier geen arbeidsovereenkomst ontstaan 
tussen de BV en de opdrachtgever. Als echter blijkt dat 
de structuur realiteit mist uitsluitend om bijvoorbeeld 
belasting te besparen of misbruik te maken van regels is 
dit anders en wordt de relatie tussen de uiteindelijke 
natuurlijke persoon en de opdrachtgever beoordeeld.
U doet er dus goed aan te voorkomen dat er op een ar-
beidsovereenkomst gelijkende afspraken worden ge-
maakt tussen de BV opdrachtnemer en de opdrachtge-
ver. Ook bepalingen die impliceren dat de achterliggende 
persoon eigenlijk de contractspartij is leiden tot het risi-
co dat de BV wordt genegeerd. Afspraken omtrent diege-
ne die het werk moet gaan uitvoeren, strakke concurren-
tiebedingen of een sterk beperkend relatiebedingen, 
maar ook de bepalingen dat de overeenkomst eindigt bij 
bijvoorbeeld faillissement van de achterliggende persoon 
kunnen daarom fiscaal gezien beter vermeden worden 
als met het risico van een (fiscale) arbeidsovereenkomst 
wil voorkomen.

Conclusie
Uitstel van de DBA betekent dus niet dat actie achter-
wege kan blijven in gevallen dat er twijfel kan bestaan 
over de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie.  
Mogelijke oplossingen zijn:
 • de opdrachtnemer in dienst nemen;
 • werken met een modelovereenkomst
 • zakendoen met een BV. Hierbij moet er echter op te 

worden gelet dat de afspraken met de BV realiteit 
hebben en niet zijn ingericht om misbruik te maken 
van de fiscale regels.

 • payroll-/uitzendorganisatie.
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