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Betreft: Beoordeling voorgelegde overeenkomst

Kenmerk
8086.49.747

Geachte mevrouw Van den Hooven,
U heeft op 12 juli 2016 bijgevoegde overeenkomst van opdracht aan de
Belastingdienst voorgelegd, ter beoordeling van de gevolgen van arbeidsrelatie(s) voor
de loonheffingen. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u het volgende.
Overeenkomst gebaseerd op gepubliceerde modelovereenkomst
Bij beoordeling van uw verzoek heb ik geconstateerd dat u uw overeenkomst heeft
gebaseerd op de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst "Geen
werkgeversgezag", nr. 9015550000-06-2 I 29-02-2016. Uw overeenkomst wijkt niet
op essentiele onderdelen af van deze modelovereenkomst. Dit betekent dat mijn
oordeel over uw overeenkomst gelijk is aan het oordeel over de modelovereenkomst.
Bij goed gebruik leidt werken volgens uw overeenkomst daarom niet tot de
verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen. Zie de toelichting hierna.
Toelichting beoordeling
Geen echte dienstbetrekking
Net als bij de modelovereenkomst is bij werken volgens uw overeenkomst geen sprake
van een privaatrechtelijke dienstbetrekking omdat er geen sprake is van gezag. U kunt
uw overeenkomst daarom alleen gebruiken als de voorwaarden gelijk zijn aan die van
de modelovereenkomst. Deze voorwaarden staan in de toelichting op de
modelovereenkomst. Die kunt u vinden op de website van de Belastingdienst
(www.belastinqdienst.ni/dba).
Fictieve dienstbetrekkingen
Als geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, kan er wel sprake zijn
van een fictieve dienstbetrekking, waardoor toch loonheffingen moeten worden
ingehouden en betaald. Ook hiervoor verwijs ik u naar de toelichting bij de
modelovereenkomst.
Werken volgens de overeenkomst
Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten werken volgens de voorwaarden en
afspraken in de overeenkomst. Aileen dan heeft de opdrachtgever zekerheid dat hij
geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Blijkt in de praktijk dat niet
conform de overeenkomst wordt gewerkt, dan kan dit leiden tot correcties achteraf.

Volledigheidshalve merk ik op dat in de voorge eg e overeenkomst in art. 4.7 wordt
verwezen naar bepalingen aangaande de vrije vervanging, meer specifiek de bijlage
met kwalificaties die objectief bezien noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Dit document is niet bij het verzoek gevoegd, waardoor ik deze niet
heb kunnen beoordelen. Deze beoordeling bevat derhalve geen oordeel over de vraag
of de opdrachtnemer zich vrij kan laten vervangen.
Kenmerknummer beoordeling
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer
90816.92892.1.0.
Mocht u naar aanleiding van deze beoordeling nog vragen of opmerkingen hebben,
neem dan gerust contact op.
Bijlage: Kopie van ingediende overeenkomst

Hoogachtend,
namens de inspecteur

mr. M. Stapelkamp

