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https://www.youtube.com/watch?v=OG2O_bwsbxk


 
Achtergrond 

• VAR wordt afgeschaft.  Redenen afschaffing VAR: 

 

 Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau 
bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door 
opdrachtgever. 

 Handhaving kan alleen bij opdrachtgever als deze na de herziening 
van de VAR, zijn relatie met dezelfde opdrachtnemer voortzet. 

 Opdrachtgever kan niet aangesproken worden voor het verleden. 

 

• Wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking. In plaats van VAR: 
Modelovereenkomst  

 



Inwerkingtreding  

• Inwerkingtreding per 1 mei 2016. 

• Wet DBA heeft geen terugwerkende kracht. 

• Per 1 mei 2016  VAR niet meer geldig, dus moet een ander soort 
overeenkomst afgesloten worden. 

• Modelovereenkomsten op site belastingdienst. 

• Partijen hebben tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te 
passen. 

 
 



Modelovereenkomsten 

Website belastingdienst  

• Algemene modelovereenkomsten 

• Modelovereenkomsten branche en beroepsgroepen 

• Individuele overeenkomsten. 

• Iedereen kan zijn eigen overeenkomst voorleggen aan de 
belastingdienst, niet verplicht. 
–  Streven is om binnen 6 weken een oordeel te geven. 

–  Looptijd goedkeuring in beginsel 5 jaar. 

–  Oordeel Belastingdienst is geen beschikking. 

– Op basis van gewijzigde wetgeving/jurisprudentie/voortschrijdend inzicht 
kan een aanvankelijk goedkeurde modelovereenkomst niet meer goed zijn. 

• Je mag niet afwijken van de gemarkeerde delen in de 
voorbeeldovereenkomsten. 

 
 



Werknemer of zelfstandige 
Arbeidsovereenkomst 

• Loon 

• Arbeid  

– werknemer verplicht deze 
persoonlijk te verrichten 

– Kan alleen met natuurlijk 
persoon 

• Gezagsverhouding  

– Bevoegdheid om instructies te 
geven. 

– Kan ook worden opgemaakt uit 
het feit dat om toestemming 
wordt gevraagd voor het 
nemen van vakantie, werkgever 
het rooster opstelt, etc. 

Overeenkomst van opdracht 

• Loon (artikel 7:405 BW) 

• Werkzaamheden   

– niet verplicht deze persoonlijk 
te verrichten 

– Kan met natuurlijk persoon of 
management BV 

• Aanwijzingen 

– Instructierecht bij 
overeenkomst van opdracht 
beperkter; heeft betrekking op 
de specifieke opdracht. 

 
 
 
 



 
Kwalificatie:  

partijbedoeling én uitvoering 
 

• Kwalificatie geschiedt aan de hand van hetgeen partijen tijdens het 
sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking 
genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst 
uitvoering hebben gegeven 

 

• Welke naam partijen de overeenkomst geven is niet 
doorslaggevend, partijbedoeling wordt opgemaakt aan de hand van 
de wijze waarop uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven. 

 
 



Kwalificatie: uitvoering 

• Wordt de arbeid verricht binnen een organisatorisch verband; 

• Heeft de arbeid een duurzaam of een incidenteel karakter; 

• Voor wiens risico wordt het werk gedaan; 

• Worden sociale premies en loonbelasting ingehouden; 

• Wordt BTW afgedragen; 

• Bevat de overeenkomst typische arbeidsrechtelijke elementen. 

 
 



Afwijken modelovereenkomst 

• Contractbreuk als een partij afwijkt van de modelovereenkomst. 

• Incidentele afwijking heeft geen fiscale gevolgen. Relevante 
afwijking wel. 

 

Wie betaalt wat in geval van een dienstbetrekking? 

• Belastingdienst legt naheffingsaanslag op aan opdrachtgever ter 
zake van LB en premies werknemersverzekeringen en premies 
volksverzekeringen. 

• Opdrachtgever kan verhalen op opdrachtnemer, echter alleen de 
loonbelasting en niet de premies werknemersverzekeringen! 

 
 



Naheffingsaanslag 

Hoe lang en tegen welk tarief 

• Tot 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de situatie is 
ontstaan. 

• In beginsel over de periode vanaf de start van de werkzaamheden. 
De “overeenkomst van opdracht” was feitelijk al die tijd een 
arbeidsovereenkomst. 

• Maar niet over tijdvak waarin nog gewerkt werd met VAR. 

• Dus naheffing werkt niet langer terug dan tot 1 mei 2016 als 
opdrachtnemer vóór die tijd een geldige VAR had. 

• Anoniementarief of ander tarief? 

 
 



DBA, stoppen met ZZP of? 

• Nog even aankijken, het is nog geen 1 juli 2017 

• Afsluiten modelovereenkomst 

• Zelf een loondienstverband aangaan 

• Via FID uitzendbureau als uitzendkracht 

– Arbeidsovereenkomst met minimaal het CAO loon 

– Stipp Plus pensioen 

– Doorbetaling  bij ziekte 

– Aanspraak op WW bij werkloosheid 
 

 

 
 




