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Modelovereenkomsten
Inleiding
Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft
geen terugwerkende kracht. De VAR (Verklaring Arbeid Relatie) wordt defintief vervangen door
een stelsel van modelovereenkomsten per 1 mei 2016.

De modelovereenkomst
In tegenstelling tot de VAR biedt een modelovereenkomst geen volledige vrijwaring vooraf voor
opdrachtgever en opdrachtnemer. De modelovereenkomst moet meer gezien worden als een
soort ruling met de Belastingdienst. In een modelovereenkomst wordt vooraf vastgelegd hoe de
relatie tussen de inhuurder en de zelfstandige vormgegeven wordt. Waarbij extra aandacht wordt
besteed aan de criteria voor zelfstandige en dienstbetrekking uit de fiscale wetgeving.
Het is dan ook niets meer dan een voorgeschreven contract voor de inhuur van een ZZP-er.
Bepaalde elementen van het contract zijn vrij in te vullen afhankelijk van de specifieke situatie
voor iedere opdracht/inhuur.
Op basis van de ingediende modelovereenkomst zal de Belastingdienst toetsen of sprake is van
een dienstbetrekking of een overeenkomst van opdracht (dus zelfstandige). De Belastingdienst
toetst dit op basis van de huidige wet- en regelgeving op dit vlak. Dus inclusief de voorhanden
zijnde jurisprudentie.
Achteraf kan de Belastingdienst controleren of conform de overeenkomst gewerkt wordt. Indien
dit het geval is dan vindt er geen naheffing plaats, immers de situatie is vooraf al getoetst. Indien
er sprake is van een discrepantie dan zal de Belastingdienst toetsen of in de praktijk sprake is
van een dienstbetrekking/arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Afhankelijk
van de conclusie kan dit tot een naheffing leiden.
De verschillen tussen praktijk en de vooraf voorgelegde modelovereenkomst komen tot uiting in:
• Het in de praktijk gebruikte contract is niet gelijk aan de voorgelegde modelovereenkomst.
• De van toepassing zijnde voorwaarden hebben als gevolg dat er feitelijk volgens een andere
overeenkomst wordt gewerkt.
• De feiten en omstandigheden zijn anders dan in de modelovereenkomst omschreven.
In alle situaties zijn het de feiten en omstandigheden die uiteindelijk de doorslag geven.
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Verschillen VAR – modelovereenkomst
VAR

Modelovereenkomst

Speciaal document aan te vragen door
zelfstandige

Geïntegreerd in overeenkomst/contract tussen
Opdrachtgever en zelfstandige (opdrachtnemer)

Gebonden aan de zelfstandige voor al zijn/haar
soort gelijke opdrachten te gebruiken

Gebonden aan de opdracht

Geen volledige vrijwaring vooraf voor
Opdrachtgever

Geen volledige vrijwaring vooraf voor de
Opdrachtgever

Naheffing alleen mogelijk bij zelfstandige

Naheffing mogelijk bij Opdrachtgever en
zelfstandige

Geldigheidsduur maximaal 1 kalenderjaar

Geldigheidsduur maximaal 5 jaar vanaf datum
oordeel belastingdienst

Overeenkomsten VAR – modelovereenkomst
Overeenkomsten VAR – modelovereenkomst
Toetsingskader blijft gelijk, dus:
• Criteria voor classificatie ondernemerschap/ zelfstandige blijft gelijk
• Criteria voor classificatie als arbeidsovereenkomst blijven gelijk
• Criteria voor classificatie als fictieve dienstbetrekking blijven gelijk
Beiden zijn vrijwillig (er kan ook zonder gewerkt worden. Echter werken zonder VAR/
modelovereenkomst verhoogt de kans op naheffingen)
Beiden bieden mogelijkheid voor meer duidelijkheid vooraf
Controle achteraf op basis van werkelijke feiten en omstandigheden

Belangrijke data
Mocht de modelovereenkomst (onderdeel wetsvoorstel DBA) volgens plan doorgevoerd worden
dan zijn dit de belangrijkste data:
•

1 februari 2016

•
•

1 mei 2016
1 mei 2017

Overeenkomsten voor deze datum voorgelegd aan de
Belastingdienst zullen voor 1 april zijn beoordeeld.
Datum inwerkingtreding (streefdatum).
Einde implementatie richtlijn. Tot deze datum zal de
Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve
handhavingsmaatregelen nemen.

Wat moet ik als ZZP-er doen?
Opdrachtgevers zullen potentiële claims van de Belastingdienst in de toekomst willen voorkomen.
Als ZZP-er wordt u geconfronteerd met een opdrachtgever die zekerheid verlangt omtrent uw
fiscale status. De enige mate van zekerheid (geen volledige) die gegeven kan worden is door te
werken met een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.
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Aan de andere kant zal de opdrachtgever ook allerlei juridische en praktische opdrachtgebonden
elementen willen verwerken in de overeenkomst. Deze kunnen nog weleens strijdig zijn met de
bepalingen uit de modelovereenkomst of een werking conform de modelovereenkomst in de weg
staan.
In de praktijk dient u dan ook met een modelovereenkomst per opdracht(gever) te werken,
waarbij vergaande juridische en fiscale kennis is vereist om aan de wensen van de
opdracht(gever) te voldoen zonder de kwalificatie als zelfstandige te verliezen.
Dit is een ingewikkelde en vaak tijdrovende klus. Als onafhankelijke intermediair met gedegen
fiscale en juridische kennis zijn wij bij uitstek in staat om u hierbij te helpen. Wij beoordelen de
overeenkomst van uw opdrachtgever op de verenigbaarheid met de fiscale criteria voor
zelfstandigheid. Wij staan u bij met de adressering van eventuele knelpunten op dit gebied en
kunnen u bij staan bij de verkrijging van een modelovereenkomst voor de specifieke
opdracht(gever). Daarmee verkrijgen zowel u als uw opdrachtgever meer zekerheid omtrent de
fiscale behandeling en de mogelijke fiscale risico’s achteraf.

Wat moet ik als inhurende partij (eindklant) doen?
Voor u als opdrachtgever geldt dat u het risico op potentiële claims van de Belastingdienst
achteraf wil minimaliseren. Daarnaast bent u er ook bij gebaat dat de risico’s behorende bij de
inhuur van derden worden afgedekt en door u gewenste praktische wensen ook juridisch goed
vormgegeven worden. Dit laatste heeft u wellicht al goed voor elkaar met uw huidige contracten.
De bepalingen uit uw huidige contracten en die van een modelovereenkomst door u, de in te
huren derde of intermediair kunnen strijdigheden bevatten of een efficiënte werking van elkaar in
de weg staan. Dit is zeker niet per definitie het geval, maar de kans is wel groot. Het verdient dan
ook sterke aanbeveling dit vooraf te toetsen.
Als onafhankelijke intermediair met ruime fiscale kennis en ervaring is Between als geen ander in
staat u hierbij te helpen.
Between toetst het huidige contract aan de criteria voor zelfstandigheid en de best passende
modelovereenkomst1. Naar aanleiding van de analyse van de implicaties van een eventuele
mismatch formuleert Between, indien nodig, alternatieven die uw doel dienen en die de fiscale
criteria voor zelfstandigheid niet in de weg zijn. Deze alternatieven worden uiteraard in alle
openheid met u besproken.
Het uiteindelijk gewijzigde contact zullen wij bij de belastingdienst ter goedkeuring aanbieden. Na
goedkeuring van de Belastingdienst zullen wij u van uw persoonlijke modelovereenkomst
voorzien.

Via Between
Werkt u al via Between als ZZP-er of bent u al klant bij Between en wenst u meer zekerheid te
krijgen omtrent u fiscale status als ZZP-er na invoering van de modelovereenkomsten. Als
Between helpen wij u uiteraard ook op dit punt.
1

Indien geen passende modelovereenkomst voorhanden is zal Between op basis van de fiscale criteria voor
zelfstandigheid een nieuwe specifieke modelovereenkomst opstellen.
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Op 20 oktober 2015 heeft de Belastingdienst een modelovereenkomst voor tussenkomst
gepubliceerd. Het business model van Between als broker leidt bij alle opdrachten altijd tot
tussenkomst. Dit betreft modelovereenkomst 9015550000|19-10-2015.
Naast deze algemene modelovereenkomst voor tussenkomst heeft de brancheorganisatie BOVIB
namens al haar leden, waaronder Between, een zestal modelovereenkomsten specifiek voor de
opdrachten via een intermediair ingediend bij de Belastingdienst.
Per lopend contract zullen wij beoordelen welke vorm van de modelovereenkomsten het best
passend zal is. Die betreffende modelovereenkomst zullen wij als startpunt gebruiken voor het
opstellen van een contract met de betreffende klant en uw als ZZP-er.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
U kunt direct een bericht sturen naar vincent.van.der.mark@between.com of bel het algemene
telefoonnummer 020- 584 08 57.

mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur Between
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