
Verruiming beperkte beheersmaatregelen Wet DBA: Kamerbrief “Rapportage 

Toezichtsplan Arbeidsrelaties” verschenen 

  

Beste relatie, 

  

Eind 2018 heeft u van ons een update ontvangen over de laatste ontwikkelingen aangaande de Wet 

DBA. Sindsdien is het ten aanzien van dit onderwerp stil gebleven tot 5 maart 2019. Op deze datum 

heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn Kamerbrief “Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties” 

zijn bevindingen gedeeld aangaande de 104 bezoeken die door de Belastingdienst aan 

opdrachtgevers zijn gebracht. Tijdens deze bedrijfsbezoeken is door de Belastingdienst met de 

opdrachtgevers gesproken over de werkwijze die zij hanteren bij het contracteren van zelfstandig 

ondernemers. Samengevat zijn de resultaten van de 104 bedrijfsbezoeken: 

-      bij 45 keer bedrijfsbezoeken gaf de opdrachtgever blijk van voldoende kennis en ervaring met 

de wet DBA en gaf hij aan de wettelijke bepalingen ook juist toe te passen. 

-      bij de overige 59 bedrijfsbezoeken leek sprake van in meer of mindere mate onjuist handelen. 

Hiervan is bij 12 bedrijfsbezoeken, op basis van het gesprek, geconstateerd dat de opdrachtgever 

de arbeidsrelatie niet juist heeft gekwalificeerd. 

  

Uit de bedrijfsbezoeken trekt de Belastingdienst de conclusie dat bij het merendeel van de 

opdrachtgevers sprake lijkt van in meer of mindere mate onjuist handelen. Wat de Belastingdienst ook 

heeft bevonden is dat een deel van de gecontracteerde zelfstandig ondernemers aangeeft de 

werkzaamheden uitsluitend buiten dienstbetrekking te willen vervullen. De staatssecretaris geeft aan 

dat de Belastingdienst voor de uitdaging staat een toezicht- en handhavingsstrategie uit te werken die 

niet leidt tot marktverstoring en een gelijk speelveld creëert. Ook benadrukt de staatssecretaris dat hij 

de markt, door gefaseerde afbouw van het handhavingsmoratorium, de tijd geeft om te wennen aan 

de veranderende wet- en regelgeving. 

De staatssecretaris geeft voorts aan voor de zomer nadere informatie te verschaffen over de toezicht- 

en handhavingsstrategie van de Belastingdienst en de afbouw van het handhavingsmoratorium. 

  

Uw samenwerking met Yacht inzake zzp 

Genoemde brief geeft op hoofdlijn nader inzicht in de politieke voortgang, maar leidt niet direct tot een 

gewijzigde status. Wel wordt nog eens duidelijk dat het noodzakelijk is, en blijft, om tijdig te 

anticiperen op veranderende wet- en regelgeving. Uit de brief blijkt ook dat het voldoen aan de 

nieuwe Wet DBA geen vanzelfsprekendheid is, inspanning vergt en tot uitdagingen kan leiden, en dat 

bij een groot deel van de opdrachtgevers nog werk aan de winkel is teneinde per 1 januari 2020 

voldoende voorbereid te zijn. 

  

Dat gezegd hebbende, kunnen wij u hierbij berichten dat ons beleid ten aanzien van onze ZZP 

dienstverlening en de inzet van onze beheersmaatregelen voor dit moment - op basis van de huidige 

stand van (uitvoering van) regelgeving - ongewijzigd blijft. Dat wil zeggen dat Yacht de kandidaat 

ZZP-er en opdracht blijft toetsen volgens ons 5 O's model, waarbij aan onderstaande 3 O's in ieder 

geval moet worden voldaan; 

●     Ondernemerschap: geldige KvK inschrijving en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

●     Opdracht: een goed omschreven opdracht die zich ervoor leent om in zelfstandigheid te 

worden uitgevoerd (geen functies) 

●     Overeenkomst: gebruik van goedgekeurde modelovereenkomst 

  

  

  

Ten aanzien van de beheersmaatregelen Omvang (duur van de opdracht maximaal 2 jaar) en 

Omgeving (toets van de daadwerkelijke invulling en uitvoering van de opdracht bij u als 

opdrachtgever) blijven wij graag intensief met u in gesprek en bespreken wij, in het geval hier (nog) 



niet volledig aan wordt voldaan, met u de mogelijkheden om de komende maanden, uiterlijk per 1 

januari 2020, alsnog tot volledige implementatie van al onze beheersmaatregelen te komen. 

  

In het verlengde hiervan bieden wij u, nu volledige implementatie bij u als opdrachtgever nog niet is 

afgerond, de mogelijkheid om lopende opdrachten tijdens deze besprekingen te verlengen tot en met 

uiterlijk 31 december 2019 (eerder is 1 juli 2019 aangegeven). 

 

In gesprek richting een DBA compliant organisatie 

De uiterlijke datum tot waar het verlengen van opdrachten mogelijk is, is opgeschoven naar 1 januari 

2020 om tegemoet te komen aan de continuïteit van de werkzaamheden die ZZP’ers bij u verrichten. 

Consequentie hiervan is wel dat, indien het beleid vanuit het Ministerie niet wijzigt en per 1 januari 

2020 volledig gehandhaafd gaat worden, u per die datum geen ZZP’ers meer via Yacht kunt 

contracteren of verlengen die niet voldoen aan de 5 O’s. Als u hierop de komende periode niet 

anticipeert, loopt u de kans dat u per die datum voor een voldongen feit komt te staan. Het is daarom 

belangrijk om gezamenlijk een plan op te stellen hoe we uw organisatie richting 1 januari 2020 

volledig DBA compliant kunnen hebben, zonder dat dit leidt tot onoverkomelijke continuïteit risico's. 

 

Uiteraard is het voorstel tot het verlengen van opdrachten tot voornoemde datum onder voorbehoud 

dat de aangekondigde nadere informatie over de toezicht- en handhavingsstrategie van de 

Belastingdienst en de afbouw van het handhavingsmoratorium die zal verschijnen voor de zomer 

geen gewijzigde inzichten verschaft. Dit betekent onder meer, dat mocht worden besloten om de 

handhaving reeds voor 1 januari 2020 te intensiveren, Yacht de consequenties hiervan direct met u 

zal bespreken en, indien dit noodzakelijk is, in afstemming met u de vereiste acties zal ondernemen.   

 

 


