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Inleiding 

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de beoogde opvolger daarvan houden 

na afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: VAR) per 2016 de gemoederen al geruime tijd 

bezig. Recent heeft het kabinet met de (alweer) vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ de 

Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en hoe nader invulling gegeven gaat worden aan 

de maatregelen op het gebied ‘werken als zelfstandige’.  

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring niet verder uitgewerkt 

Het kabinet kiest ervoor het minimumtarief voor zzp’ers aan de onderkant van de markt én de 

mogelijkheid van het gebruiken van een zelfstandigenverklaring bij een uurtarief vanaf €75 niet nader uit 

te werken. Uit de internetconsultatie van het wetsvoorstel, gesprekken in het veld en een nadere interne 

toetsing van de regelgeving blijkt dat de regelgeving te veel administratieve lasten voor zowel de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer met zich meebrengt om op een juiste manier het uurtarief vast te 

kunnen stellen. De regels zoals ze waren vormgegeven, zijn te ingewikkeld om in de praktijk mee te 

werken.  

Daarnaast zorgt de invulling van de regeling op deze manier voor veel onduidelijkheid bij alle partijen en 

maakt dat de handhaving van de regels lastig. 

Het kabinet heeft hierdoor besloten het minimumtarief te schrappen waaronder een zelfstandige de 

werkzaamheden bij fictie in dienstbetrekking zou uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de 

zelfstandigenverklaring waarbij boven een bepaald uurloon een zelfstandige verzekerd was voor 

maximaal een jaar buiten dienstbetrekking te werken.  

Webmodule 

Een andere maatregel die het kabinet heeft onderzocht, is het gebruik van een webmodule. Met deze 

webmodule wordt door het invullen van een vragenlijst geprobeerd een antwoord te geven op de vraag 

of in de specifieke situatie sprake is van het werken als zelfstandige of dat mogelijk toch sprake is van 

een dienstbetrekking. De webmodule heeft drie mogelijke uitkomsten: 

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten dienstbetrekking; 

2. Er is een (sterke) indicatie dat de werkzaamheden in dienstbetrekking worden uitgevoerd; 

3. Er is geen oordeel mogelijk of de werkzaamheden in of buiten dienstbetrekking worden 
uitgevoerd.  
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Als de uitkomst, na het invullen van de webmodule, is dat de werkzaamheden als zelfstandige worden 

uitgevoerd, dan ontvangt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. Met deze verklaring heeft de 

opdrachtgever zekerheid dat de opdracht buiten dienstbetrekking wordt uitgevoerd en dat dus geen 

loonheffingen hoeven te worden afgedragen. Deze zekerheid geldt alleen als de webmodule naar 

waarheid is ingevuld én in de praktijk op dezelfde manier wordt gewerkt.  

Komt uit de webmodule dat er een indicatie is dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan heeft dit 

geen rechtsgevolgen. De kans dat sprake is van een dienstbetrekking is echter wel reëel en de 

opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen bekijken of de manier waarop de arbeidsverhouding is 

vormgegeven mogelijk moet worden aangepast. Dit kan er ook toe leiden dat de opdrachtgever er voor 

kiest de opdrachtnemer/werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden.  

Doordat rechtspraak en wetgeving op het gebied van het werken in of buiten dienstbetrekking heel 

complex is, kan het voorkomen dat de webmodule in bepaalde situaties geen oordeel kan geven of in of 

buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Op dat moment zijn er nog andere manieren waarop mogelijk 

vastgesteld kan worden of sprake is van een dienstbetrekking. Dit is echter maatwerk. Wil je hier meer 

over weten, neem dan contact op met de kennisgroep loonheffingen.  

Als laatste willen wij aangeven dat het invullen van de webmodule geen verplichting is. De webmodule is 

een hulpmiddel voor opdrachtgevers die twijfelen aan de kwalificatie van de arbeidsrelatie.  

Pilot in najaar 

Het kabinet start naar verwachting dit najaar met een pilot rondom de webmodule. Het doel van de pilot 

is om inzicht te krijgen in het werken met de webmodule in de dagelijkse praktijk. De webmodule geeft 

daarbij de drie uitkomsten zoals hierboven aangegeven, maar deze hebben op dat moment nog geen 

juridische status.  

Omdat het vanwege de complexiteit niet mogelijk is alle situaties in de webmodule aan bod te laten 

komen, heeft het kabinet aangegeven dat voor de fictieve dienstbetrekkingen ‘aanneming van werk’ en 

‘tussenkomst’ een aparte vragenlijst wordt ontwikkeld die niet meteen beschikbaar is in de pilot.  

Na afloop van de pilot neemt het kabinet een besluit over het vervolg van de webmodule.  

Handhaving? 

Het afschaffen van de VAR en de invoering van de Wet DBA heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij alle 

partijen. Vanaf 2016 geldt dat de Belastingdienst alleen in zeer ernstige gevallen waar het overduidelijk 

is dat sprake is van een dienstbetrekking tot handhaving overgaat. Deze soepele opstelling geldt nu tot 1 
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januari 2021. In het najaar neemt het kabinet een beslissing over de verlenging van het zogenoemde 

handhavingsmoratorium.  

Meer weten? 

Heb je nog vragen over het werken met zelfstandigen of hoe je hier het beste invulling aan kunt geven? 

Neem dan contact op met een van onze fiscaal adviseurs. 


