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Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

• 2004 – 2016

• zekerheid vooraf

• zzp’er is ondernemer voor IB

• opdrachtgever vrijgesteld van loonheffingen

• vrijwaring van naheffingen en boetes

• tenzij fraude

• rest risico bij zzp’er



VAR criteria

• omzet en winst

• presentatie als ondernemer 

• ondernemersrisico

• meerdere opdrachtgevers





Wet DBA schaft VAR af

• VAR afgeschaft per 1 mei 2016

• werkzaamheden tot 1 mei 2016 blijven gedekt

• na 1 mei 2016 geen vrijwaring opdrachtgever meer

• ook niet als zzp’er echte zelfstandige is

• overgangsperiode tot 1 mei 2017

• daarna handhaving





Beoordeling arbeidsrelatie door Bd

• loon

• arbeid

• gezag 



Modelovereenkomsten

• indicatie vooraf dat Bd arbeidsrelatie niet ziet als            
(fictief) dienstverband 

• geen 100% zekerheid

• geen vrijwaring 

• definitief oordeel afhankelijk van uitvoering in praktijk

• controle en evt correcties mogelijk tot 5 jaar na dato



Spelregels

• niet verplicht

• alleen nodig als twijfel kan bestaan

• gepubliceerd voorbeeld gebruiken of eigen overeenkomst

• als gepubliceerd voorbeeld: nummer citeren, geel 
gemarkeerde passages overnemen, verder vrij in te vullen

• handtekening niet nodig, bevestiging via mail volstaat



Drie soorten modelovereenkomsten
• algemene modelovereenkomsten

• modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen

• individuele modelovereenkomsten

• geen werkgeversgezag

• vrije vervanging

• tussenkomst

• bemiddeling 





Sinds 1 mei 2016 

• slechte communicatie door Belastingdienst

• vragen en zorgen uit het veld

• kritiek van deskundigen 

• inhuurstaking

• politieke onrust

• advies cie Boot 

• kamerdebat, hoorzitting, kamerdebat ….





Tot 1 januari 2018

• geen handhaving, geen naheffingen, geen boetes

• behalve voor ‘kwaadwillenden’

• ondertussen oriëntatie op herijking begrippen                  
‘gezag’ en ‘persoonlijke arbeid’

• overleg met branche-organisaties

• ‘coaching’ vanuit Bd voor ‘goedwillenden’ in ‘grijs gebied’





Na 1 januari 2018

• handhaving op basis van aangepaste begrippen ‘gezag’ en 
‘persoonlijke arbeid’, of

• verder uitstel handhaving als aanpassing arbeidsrecht      
meer tijd blijkt te kosten

• tenzij ….





Waar bent u nu aan toe?    (1)

• de druk is even van de ketel

• tijd om uw arbeidsrelatie nog eens te overwegen en           
indien nodig opnieuw vorm te geven

• met een goedgekeurde modelovereenkomst kunt u               
nu gewoon aan de slag



Modelovereenkomsten KMNT, VVAA

• tandarts, praktijkwaarneming

• tandarts, praktijkmedewerking

• mondzorgpraktijk mondhygiënist, praktijkwaarneming

• mondhygiënist, praktijkmedewerking





Essentie modelovereenkomst (1)

• ZZP’er is gekwalificeerd tandarts, werkt voor eigen rekening en risico

• registratie BIG, KvK, BTW

• geen concurrentiebeding

• partijen willen geen arbeidsovereenkomst aangaan 



• opdracht cq werktijden zijn helder omschreven

• vrije vervanging

• eigen behandelrelatie met patiënt (klachten en geschillen)

• werkt naar eigen inzicht, praktijkhouder geeft geen aanwijzingen

Essentie modelovereenkomst (2)





Hoe bereidt u zich hier op voor?  (1)

• zorg dat u zelf helderheid hebt over uw wensen en over      
uw situatie

• bepaal op basis daarvan of u echt wilt werken met/als ZZP’er

• twijfelt u of is het antwoord nee, kies dan voor een 
arbeidsovereenkomst (kan ook uitzend- of pay rollcontract
zijn)



• als u voor ZZP gaat, kies dan een toepasselijke modelovereenkomst, 
laat u zich daar indien nodig over voorlichten 

• bespreek met uw team wat e.e.a. voor hen betekent, 
maak daar goede afspraken over

• leg afspraken en voortgang vast

Hoe bereidt u zich hier op voor?  (2)





Valkuilen

• u beschouwt de modelovereenkomst als een invuloefening

• u vergeet dat u samenwerkt als zelfstandigen onder elkaar

• u gedraagt zich toch als werkgever en werknemer
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