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1 februari 2016
Overeenkomsten 
voorgelegd voor 
1 februari moeten voor 
1 april zijn beoordeeld 
door Belastingdienst.

Implementatietermijn Wet DBA
Opdrachtgevers, zzp'ers en intermediairs 
hebben 9 maanden om  het  werken met 
modelovereenkomsten goed te regelen.

Voorbereiding Wet DBA
Wetgever, Belastingdienst, zzp’er 
en opdrachtgevers bereiden zich 
voor op implementatie wet DBA.

Stand van Zaken
Zzp & Wet deregulering  beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

De Wet DBA volgt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) op. Dit betekent dat opdrachtgevers en 
de zzp’ers voorafgaand aan de werkzaamheden hun opdrachtovereenkomst voorleggen aan 
de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Bij deze Wet zijn de feitelijke 
werkzaamheden en arbeidsrelatie op de werkplek tijdens de uitvoering van belang. 
De Belastingdienst controleert of feitelijk wordt gewerkt conform de modelovereenkomst. 

Check of je voor 2016 een nieuwe VAR nodig hebt.

Zorg voor zelfstandige feitelijke werkzaamheden 

en arbeidsrelatie, o.a.:

spreek een duidelijk doel/resultaat af óf een 

inspanning op een helder project en aard van 

werkzaamheden;

werk niet onder leiding en toezicht, maar 

ontvang slechts regie en aanwijzingen van de 

opdrachtgever over het doel/resultaat;

je kunt je opdracht zelfstandig indelen;

je kunt werktijden zelf bepalen.

Overleg vanaf februari met Yacht over de 

modelovereenkomst die bij jouw opdrachtgever 

gebruikt wordt.

Zzp’er

zzp'er

Checklist voorbereidingen

Risico’s
Wordt in 2017 door de 
Belastingdienst gecontroleerd, 
dan wordt voor het opleggen van 
een eventuele naheffing ook 
gekeken naar de periode voor 1 
januari 2017, gerekend vanaf 1 
april 2016.

Naheffen
De Belastingdienst gaat op 
de werkplek controleren of er 
volgens de overeenkomsten 
gewerkt wordt en bepaalt 
achteraf of er wel of geen 
arbeidsrelatie is. 

Versie december 2015

26 januari 2016
Uiterste mogelijkheid 
voor behandeling eerste 
kamer voor start 1 april.

1 april 2016
Start Wet DBA, werken 
met modelovereenkomsten
VAR vervalt. Start werken met 
nieuwe contracten o.b.v. DBA.

Wat doet Yacht?
Yacht maakt gebruik van 2 modelovereenkomsten 

die zijn beoordeeld door de Belastingdienst. 

Yacht ontwikkelt maatregelen die ervoor zorgen 

dat organisaties en zzp’ers minder risico lopen.

Onze specialisten adviseren opdrachtgevers over 

de voorbereiding en implementatie die voor hen 

van toepassing is.

Weet wie als zzp’er bij uw organisatie werkt.

Beoordeel de zelfstandigheid in feitelijke 

werkzaamheden en arbeidsrelatie.

Bepaal de gewenste modelovereenkomst per 1 april.

Onderneem actie omtrent de juiste 

beheersmaatregelen. 

Neem bij vragen contact op met Yacht.

Opdrachtgever 


