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De 10 meest gestelde vragen over de Wet DBA 

 

 

 

1. Wat is de Wet DBA? 

Door de Wet DBA (de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is de VAR (Verklaring 

arbeidsrelatie) afgeschaft. Op grond van de VAR mocht een opdrachtgever erop vertrouwen dat hij 

niet inhoudingsplichtig was voor de inhouding van loonheffingen. Vanwege het vervallen van de VAR 

kan een opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het niet correct inhouden en afdragen van 

premies en loonbelasting wanneer de zelfstandige arbeidsrechtelijk als een werknemer aangemerkt 

wordt. 

 

2. Is de Wet DBA op 18 november 2016 afgeschaft? 

De Wet DBA is 1 mei 2016 in werking getreden en is niet afgeschaft. Wel is op 18 november 2016 

besloten om de handhaving door de Belastingdienst met betrekking tot de verplichte inhouding van 

loonheffingen verder uit te stellen tot 1 januari 2018. 

 

3. Waarom is de handhaving verder uitgesteld? 

Uit reacties op de wet van opdrachtgevers en opdrachtnemers bleek dat sommige opdrachtgevers 

vanwege het ontbreken van absolute vrijwaring en onzekerheid omtrent de gevolgen van de wet 

DBA terughoudend waren om zelfstandigen in te zetten. Door staatssecretaris Wiebes is aangegeven 

dat de komende periode zal worden gebruikt om meer duidelijkheid te geven waar opdrachtgevers 

en opdrachtnemers aan moeten voldoen. Hiermee wordt beoogd bestaande onzekerheid voor 

opdrachtgevers weg te nemen.  

 

4. Wat houdt verder uitstel in?  

Dat tot 1 januari 2018 opdrachtgevers zelfstandigen kunnen inzetten zonder risico te lopen op boetes 

en/of naheffingen van de Belastingdienst, behoudens een zeer selecte groep van kwaadwillenden. 

 

5. Wanneer vindt de Belastingdienst mij “kwaadwillend”?  

Wanneer een opdrachtgever een zelfstandige inzet waarvan beiden weten dat deze feitelijk in een 

dienstbetrekking functioneert. Staatssecretaris Wiebes heeft later verduidelijkt dat dit alleen om de 

zeer evidente gevallen gaat. 

 

6. Hoe kan ik het beste mijn flexibele schil invullen? Ik ben gestart met het inventariseren van de 

verschillende vormen van inhuur in het bedrijf, kan ik dit nu on hold zetten?  

Invulling van uw flexibele schil blijft in veel ondernemingen een belangrijk punt van aandacht, 

waarvan het al dan niet inzetten van zelfstandigen één van de onderdelen is. AWVN vindt het 

verstandig wanneer organisaties in kaart brengen hoe hun bestand van werkenden in de 

onderneming eruit ziet om vervolgens te kunnen beoordelen of deze inzet past bij de behoeften van 
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de onderneming én hoe toekomstbestendig deze is.  

 

7. Raden jullie aan om een modelovereenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst? 

Afhankelijk van de feitelijke situatie kan het nog steeds aan te raden zijn een overeenkomst aan de 

Belastingdienst voor te leggen. Neemt u bij vragen daarover contact met ons op.  

 

8. Wat voor zekerheid geeft reeds verkregen goedkeuring van de Belastingdienst?  

Een goedgekeurde overeenkomst geeft vrijwaring aan de opdrachtgever voor de inhouding en 

afdracht van loonheffingen. Voorwaarde is wel dat conform de overeenkomst in de praktijk wordt 

gewerkt.  

 

9. Gaat de wet veranderen en wat gaat er veranderen? 

Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat de eventuele aanpassing van de Wet DBA op het 

bordje ligt van een volgend kabinet. Het is op dit moment dus onzeker of, wanneer en hoe de wet zal 

veranderen.  

 

10. Welke risico’s loop ik? 

Tot 1 januari 2018 is de handhaving van de Wet DBA in principe uitgesteld. Een uitzondering geldt 

voor kwaadwillenden, zie vraag 5.  

 

 

Esther van de Bergh, Jikke Blokker, Armand Lahaije, Jan de Graaf, Monica Wirtz 

 

Andere vragen?  

Stel ze aan de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.  
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