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LEES DIT EERST: Modelovereenkomsten Wet DBA 

Door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie 
(VAR) vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie 
afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst. Bij twijfel kan een 
modelovereenkomst zekerheid geven.  

Het is belangrijk om te beoordelen of sprake is van loondienst. In het geval van loondienst 
moet de werkgever namelijk loonheffingen inhouden en betalen. Daarnaast moet hij 
meestal loon doorbetalen bij ziekte en vakantie. En gelden er bijvoorbeeld specifieke regels 
bij ontslag. 

Modelovereenkomsten 

Er is een aantal algemene overeenkomsten, die je kunt gebruiken of waarnaar kan worden 

verwezen in de afspraken, die worden vastgelegd: geen werkgeversgezag, vrije vervanging 

en algemeen model tussenkomst. 

In de bibliotheek op onze site staan modelovereenkomsten die zijn te gebruiken door leden 
die verantwoordelijk zijn voor inhuur of bemiddeling van zelfstandigen en leden die zich als 
zelfstandige laten inhuren. Zij zijn door MKB NL en VNO-NCW afgestemd met de 
Belastingdienst op het loonheffingsvraagstuk en door PZO-ZZP met ons gedeeld. Over het 
algemeen zullen zij de lading dekken omtrent het ondernemerschap, dat voorheen middels 
de VAR werd aangetoond. Ze staan ook op de website van de Belastingdienst. Op de website 
zijn in de overeenkomsten de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het 
bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, gemarkeerd. 

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie 

Er is ook een nieuwe ontwikkeling. Om de regels voor het inhuren van zelfstandigen te 
verduidelijken, heeft het kabinet de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie laten 
ontwikkelen. De webmodule is een online vragenlijst, bedoeld voor opdrachtgevers, die 
duidelijkheid kan geven over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden 
uitgevoerd. De webmodule is nog in ontwikkeling, maar al wel als pilot beschikbaar. 

Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige 
mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Het kabinet wil de pilot 
later dit jaar evalueren om erachter te komen of de module als instrument behulpzaam is en 
om hem waar nodig te verbeteren.  

De pilot duurt in ieder geval 6 maanden. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als 
voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden 
ingevuld. Daarnaast kun je momenteel gewoon blijven werken op basis van de 
goedgekeurde modelovereenkomst. De overeenkomst moet wel naar waarheid zijn 
opgesteld. En je moet in de praktijk ook volgens de overeenkomst werken. 

https://www.noloc.nl/kennisbank?collectionId=28412
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomst-zoeken/algemene-modelovereenkomsten-downloaden
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Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving 
(gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. 

Meer informatie 

Meer informatie van de Belastingdienst vind je hier. Voor alle verdere vragen over de wet 

DBA en het gebruik van modelovereenkomsten verwijzen wij ook graag naar de 

Belastingdienst of naar PZO-ZZP als je daar lid bent (of nu wilt worden). Daar weet men alles 

en tevens krijgen zij dan goed zicht op de vragen die eventueel leven. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/

