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1. Inleiding 
	 2.0 

In de eerste versie van dit memo (4 maart 2016) zijn wij ingegaan op de wijze 
waarop bronbeoordeling past in de implementatiefase van de Wet DBA tot 1 mei 
2017. Nu de implementatiefase doorloopt tot 1 januari 20181  behoeft het memo 
van 4 maart 2016 op enkele punten aanpassing. Die aanpassing brengen wij via 
het voorliggende memo aan. Volledigheidshalve nemen wij hierin het werken met 
(model)overeenkomsten uit het memo van 4 maart nogmaals op (onderdeel 2). In 
onderdeel 3 gaan wij in op de (verlengde) implementatiefase en in onderdeel 4 op 
bronbeoordeling. Vervolgens komen de heffing van inkomstenbelasting (onderdeel 
5), vooroverlegsituaties (onderdeel 6) en de controle (onderdeel 7) aan de orde. 

2. Voorleggen van overeenkomsten in het kader van de Wet DBA 

Door de werking van de Wet DBA is de VAR komen te vervallen. Daardoor ligt de 
verantwoordelijkheid voor de vormgeving en de fiscale gevolgen van een 
arbeidsrelatie weer bij opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. Om vooral 
in twijfelgevallen toch zekerheid te bieden is met de Wet DBA de mogelijkheid 
geboden om overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te 
leggen. Dat vindt plaats in de sfeer van het vooroverleg waarbij de daarvoor 
geldende spelregels vanzelfsprekend in acht moeten worden genomen. 

De beoordeling van een voorgelegde DBA-overeenkomst betreft alleen de vraag of 
er buiten (fictieve) dienstbetrekking wordt gewerkt. Er wordt geen uitspraak 
gedaan over het bronkarakter bij de opdrachtnemer voor de inkomstenbelasting. 

Overeenkomsten van sectoren en belangenorganisaties worden beoordeeld door 
de projectgroep DBA. De beoordeling van individuele overeenkomsten geschiedt 
door LH-specialisten op de kantoren. De projectgroep DBA voert daarover de regie 
en heeft handreikingen en standaardteksten ontwikkeld (zie de LH-pagina op ons 
intranet (http://intranet.belastingdienst.nl/loonheffingen/)  onder Vakkennis - 
Dienstbetrekking - DBA). 

AIs de beoordeling van een overeenkomst leidt tot het oordeel dat geen sprake is 
van een (fictieve) dienstbetrekking hebben opdrachtgever en opdrachtnemer de 
zekerheid dat geen loonheffingen verschuldigd zijn, uiteraard onder de 
voorwaarde dat conform de overeenkomst wordt gewerkt. Op de website van de 
Belastingdienst zijn beoordeelde modelovereenkomsten gepubliceerd die ook door 

1  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-
voortgangsrapportage-wet-dba  
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anderen kunnen worden gebruikt die volgens de afspraken en voorwaarden van 
de desbetreffende overeenkomst willen werken. 

3. Implementatiefase van de Wet DBA 

Het uitgangspunt dat de Belastingdienst tijdens de implementatiefase van de Wet 
DBA terughoudend handhavingsbeleid hanteert2  en bij de implementatie helpt is 
door de verlenging tot 1 januari 2018 iets gewijzigd. Zo zal de Belastingdienst in 
plaats van terughoudend zijn met handhaving de handhaving van de Wet DBA tot 
1 januari 2018 opschorten. Dat betekent voor de loonheffingen dat er in verband 
met de Wet DBA geen correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en boetes 
worden opgelegd3. Wel blijft de coachende rol. Voor evident kwaadwillenden geldt 
dit alles evenwel niet. Wat de staatssecretaris van Financien daaronder verstaat, 
vermelden wij hierna bij punt 3.2. 

3.1. Toezicht en "voorwaartse aanwijzingen" 

Niet handhaven wil niet zeggen dat er geen toezicht zal worden uitgeoefend in 
deze periode. De Belastingdienst kan de opdrachtgever en opdrachtnemer in dit 
verband duidelijk maken wat wel buiten dienstbetrekking kan en wat niet. 
Daardoor ontstaat een leereffect. De Belastingdienst zal hier een coachende rol 
vervullen door "voorwaartse aanwijzingen" te geven. Met "voorwaartse 
aanwijzingen" wordt bedoeld: 'dat de Belastingdienst in die coachende rol de 
opdrachtgever en opdrachtnemer suggesties kan doen om de feitelijke 
werkzaamheden met de gebruikte overeenkomsten in overeenstemming te 
brengen. Dat betekent dat partijen de wijze waarop of de voorwaarden waaronder 
wordt gewerkt in overeenstemming brengen met de gebruikte overeenkomst of 
dat de overeenkomst wordt aangepast aan de wijze waarop of de voorwaarden 
waaronder wordt gewerkt. '4  

Als uitgangspunt geldt dus dat het toezicht zich beperkt tot het geven van 
voorlichting en het bieden van een helpende hand bij de implementatie van de 
Wet DBA. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen op die manier hun 
werkwijze in overeenstemming brengen met de regelgeving. Zo zal sprake zijn 
van een leereffect. Mede omdat onderzoek plaatsvindt naar mogelijke 
veranderingen in het arbeidsrecht, zullen we er echter tot in ieder geval 1 januari 
2018 niet op handhaven. 
NB: Het opschorten van de handhaving geldt niet voor evident kwaadwillenden. 

3.2. Kwaadwillenden 

Voor de groep evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst per directs wel een 
(repressief) handhavingsbeleid voeren. Voor deze groep geldt dus niet het soepele 
regime van de (verlengde) implementatiefase. Het uitgangspunt voor de 
handhaving tijdens deze fase is namelijk dat alle partijen als goedwillend worden 
beschouwd, tenzij deze onder de hier bedoelde uitzondering vallen. Het begrip 
kwaadwillend is in de Tweede Voortgangsrapportage DBA nader ingevuld. Dit 
heeft de juridische geldigheid van een beleidsbesluit. De definitie van 
kwaadwillenden is inmiddels opgenomen in het Handboek Loonheffingen 
(onderdeel 1.1.6). De tekst aldaar luidt als volgt: 

'De Belastingdienst schort zijn repressieve handhaving van de Wet DBA op tot in 
ieder geval 1 januari 2018, tenzij u als kwaadwillend wordt gezien. Dat betekent 
dat u tot in ieder geval 1 januari 2018 Oen correctieverplichtingen of 

2  Brief van 16 november 2015, DGB/2015/395U over het transitieplan 
3  7-12-2016 Antwoorden op vragen n.a.v. Tweede Voortgangsrapportage DBA, vraag 42 
4  7-12-2016 Antwoorden op vragen n.a.v. Tweede Voortgangsrapportage DBA, vraag 25. 
5  Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg; 34.036, nr. 58 
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naheffingsaanslagen loonheffingen krijgt opgelegd, indien u een opdrachtnemer 
heeft ingehuurd en de Belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake 
is van een dienstbetrekking. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes van ons 
krijgen. 

Let op! 
Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als u 
door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. 
U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente 
schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet — of had 
kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee 
een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke 
manier aantast). 
De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin 
partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om 
een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel 
om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of 
zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, 
valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige 
concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin 
het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal 
de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in 
geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan 
opleggen.' 

3.3. Stuurgroep DBA beslist over kwaadwillenden 

De Stuurgroep DBA beslist of sprake is van mogelijk evident kwaadwillenden. 
Dergelijke gevallen komen bij de Stuurgroep terecht via de vaktechnische lijn 
(vta, (Ia)vaco). In dat verband moeten in ieder geval de volgende situaties 
worden voorgelegd: 

1. De opdrachtgever en opdrachtnemer passen de overeenkomst of de werkwijze 
niet aan, na hier door de Belastingdienst herhaaldelijk op gewezen te zijn. Zij 
ondernemen geen enkele activiteit en doen geen enkele inspanning om de 
arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt 
gewerkt. De helpende hand wordt niet aanvaard. De opdrachtgever en 
opdrachtnemer kiezen er tegelijkertijd niet voor om loonheffingen of te dragen of 
te voldoen. 

2. De Belastingdienst heeft in de periode voor 1 februari 2016 al schriftelijk 
kenbaar gemaakt dat de bij onderzoek aangetroffen arbeidsrelaties te duiden zijn 
als een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst stelt nu vast dat de feiten 
en omstandigheden niet afwijken van die eerdere situatie. Ook kunnen 
opdrachtgever en opdrachtnemer niet aannemelijk maken dat zij inspanningen 
hebben verricht om hun werkwijze te veranderen zodat er buiten dienstbetrekking 
wordt gewerkt. 

3. Er is sprake van (voorwaardelijke) opzet die wordt bestreken door de 
bestaande beleidsregels, zoals die zijn vervat in het Besluit Bestuurlijke Boeten 
Belastingdienst. Het is de inspecteur die opzet stelt en dient te bewijzen. 

Ook de volgende situatie moet verplicht worden afgestemd binnen de 
vaktechnische lijn. 

4. Als tijdens een controle wordt geconstateerd dat de arbeidsrelatie met een 
zzp'er al voor 1 mei 2016 als een dienstbetrekking kwalificeert en de zzp'er in die 
periode geen VAR-wuo of VAR-dga aan zijn opdrachtgever heeft overgelegd (zie 
ook het antwoord op vraag 1 in bijlage 2). 
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Voordat in deze situatie loonheffingen worden nageheven, moet dat worden 
gemeld aan de Stuurgroep DBA. 

4. Bronbeoordeling en Wet DBA 

Allereerst geldt dat bronbeoordeling breder is dan het handhaven in het kader van 
de Wet DBA. Bij de Wet DBA gaat het om de beoordeling van een arbeidsrelatie, 
waarbij de centrale vraag is of in het concrete geval al dan niet sprake is van een 
dienstbetrekking. Bronbeoordeling houdt in de eerste plaats in dat beoordeeld 
wordt of er sprake is van een bron van inkomen. Een dergelijke beoordeling is 
bijvoorbeeld relevant als een belastingplichtige structureel verliezen presenteert. 
Deze beoordeling raakt de Wet DBA dus niet. Bronbeoordeling wordt echter ook 
wel gebruikt als aanduiding voor de beoordeling welke bron in het specifieke geval 
aan de orde is. Deze beoordeling - die we in het kader van deze notitie hierna 
'bronkwalificatie' zullen noemen - kan voornoemde implementatiefase van de Wet 
DBA uiteraard wel raken. Binnen de bronbeoordeling zal de Belastingdienst dus 
tegen DBA-situaties aan kunnen lopen, namelijk in geval van bronkwalificatie. 
Hierna beschrijven wij -niet uitputtend- om welke situaties dat kan gaan. 
Het toezicht kan - en zal veelal - betrekking hebben op verschillende 
jaren/tijdvakken waarin de wet DBA nog niet speelt. Ongeacht de jaren waarop 
toezicht wordt uitgeoefend zal bij de vraagstukken die gelinkt zijn aan de Wet 
DBA - lees: bron (her) kwalificatie - altijd de vaktechnische lijn geraadpleegd 
moeten worden. Deze verplichte consultatie is ongeacht het onderliggende 
toezichttijdvak en loopt tot 1 januari 2018. 

Daarnaast merken we op dat handhavingsmaatregelen i.h.k.v. de Wet DBA geen 
betrekking kunnen hebben op een periode voorafgaand aan 1 mei 2016 waarvoor 
de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. 

Wellicht ten overvloede: de uitlatingen die de staatssecretaris tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel Wet DBA heeft gedaan en daarna in de Tweede 
Kamer, laten het initieren van gerichte bronkwalificatie-acties op DBA-situaties, 
zoals de toetsing van de dienstbetrekking niet toe. 

5. Heffing inkomstenbelasting 

Als tijdens de heffingsfase in de inkomstenbelasting het ondernemerschap wordt 
onderzocht omdat de aangifte of daaromheen liggende informatie daartoe 
aanleiding geeft, kan daaruit de conclusie volgen dat daarvan geen sprake is. Dat 
kan zijn omdat er geen sprake is van een bron van inkomen (bronbeoordeling) of 
omdat er Oen sprake is van ondernemerschap (bronkwalificatie). Als 
uitgangspunt geldt dat de Belastingdienst bij bronbeoordeling de daarbij 
behorende correcties aanbrengt. De recent ontwikkelde ondernemerscheck kan er 
aan bijdragen dat belastingplichtigen zich niet ten onrechte als ondernemer 
aanmelden of zich zodanig ontwikkelen dat zij wel als ondernemer kwalificeren. 
Dit punt raakt de Wet DBA niet. 
Mocht daarnaast tijdens het onderzoek het vermoeden ontstaan dat sprake is van 
een andere bron dan gepresenteerd (bronkwalificatie), bijvoorbeeld loon uit 
dienstbetrekking, dan raakt dat in de belastingjaren 2016 en 2017 wel aan de Wet 
DBA en aan het handhavingsbeleid zoals dat tot 1 januari 2018 geldt. Voor de 
conclusie dat sprake is van loon uit dienstbetrekking zal doorgaans noodzakelijk 
zijn om ook onderzoek to doen bij de opdrachtgever. Zo ver gaat de 
Belastingdienst in de implementatiefase niet. Dat betekent dat bij het oordeel dat 
geen sprake is van ondernemerschap in het kader van bronkwalificatie het 
standpunt wordt ingenomen dat sprake is van resultaat uit overige 
werkzaamheden (row). Alleen als zonder nader onderzoek overduidelijk is dat 
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sprake is van een dienstbetrekking (zoals bij sommige fictieve dienstbetrekkingen 
het geval kan zijn), kan het standpunt worden ingenomen dat sprake is van loon 
uit dienstbetrekking. Stem dit altijd af met de vaco LH, die dat op zijn/haar beurt 
af moet stemmen met de Stuurgroep DBA. 
Mocht de belastingplichtige zijn standpunt hebben gebaseerd op een 
modelovereenkomst, zal de Belastingdienst de helpende hand bieden door te 
wijzen op de verschillen tussen de modelovereenkomst en de werkelijke 
werkwijze, eventueel met behuip van de ondernemerscheck. Mogelijk kan 
belastingplichtige dan overgaan tot aanpassingen waardoor wel het beoogde doel 
wordt bereikt. In dit geval moet steeds de vaktechnische lijn worden 
geraadpleegd. 

6. Vooroverlegsituaties 

Een belastingplichtige kan de Belastingdienst via vooroverleg een oordeel vragen 
over zijn fiscale situatie. Daarbij kan er verband zijn met de Wet DBA als het gaat 
over de aan- of afwezigheid van een dienstbetrekking en daarbij de vraag of 
gebruik kan worden gemaakt van een modelovereenkomst. In de 
implementatiefase biedt de Belastingdienst dan een helpende hand. Die kan eruit 
bestaan dat er op wordt gewezen wat de verschillen zijn tussen de aangetroffen 
werkwijze en de modelovereenkomst om belanghebbende de gelegenheid te 
geven zich alsnog te conformeren aan deze overeenkomst, zodat in vooroverleg 
alsnog de gewenste conclusie kan worden getrokken. Die helpende hand bestaat 
er ook uit dat dit niet als grensverkenning zal worden aangemerkt. 

Mocht in het kader van het vooroverleg (al dan niet naast het oordeel over de 
modelovereenkomst en de vraag of sprake is van een dienstbetrekking) een 
oordeel over het ondernemerschap worden gevraagd dan zal de Belastingdienst 
uiteraard het juiste fiscale antwoord geven. De recent ontwikkelde 
ondernemerscheck kan belanghebbende daarbij helpen. 

7. Controle 

De bronbeoordeling in de inkomstenbelasting kan aan de orde komen bij een 
controle van een zzp'er. Tijdens de implementatiefase (1 mei 2016 -1 januari 
2018) leggen we daarbij niet de nadruk op de bronkwalificatie waar dit de Wet 
DBA raakt. Daar waar de bronbeoordeling gepaard gaat met bronkwalificatie 
wordt de daaruit voortvloeiende conclusie naar zijn fiscale gevolgen uitgewerkt, 
waarbij net als bij de heffing geldt dat de Belastingdienst in DBA-gevallen de 
helpende hand biedt, waarbij steeds de vaktechnische lijn moet worden 
geraadpleegd. De werkinstructie Bronbeoordeiing in TOP wordt hier op aangepast. 

Voor controles bij een opdrachtgever verwijzen wij naar het Memo DBA en 
toezicht LH van 19-01-2016. 
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Transitieplan Wet DBA Regulier 
Wet DBA-fase 
Van 1 mei 2016 tot 1 januari 2018 
Implementatiefase 
-geen handhaving Wet DBA 
-Belastingdienst biedt de helpende 
hand bij implementatie 

Belastingdienst 
- 	Wel toezicht houden 
- 	Geen repressieve handhaving 

Wet DBA, tenzij kwaadwillend 

VAR-face 
Tot 1 mei 2016 
Regulier 
toezicht en 
reguliere 
handhaving met 
afstemming 
vaktechnische 
lijn 
(IB: 
belastingjaren 
tot en met 
2015)  

Vanaf 1 januari 2018 
Regulier toezicht en 
reguliere handhaving 

Bronbeoordelinq 
Geen bron van inkomen 
- IH correctie aanbrengen 
(in principe geen Wet DBA 
raking) 
- mogelijk nevenbeslissing: 
"stukje is mogelijk wel een bron, 
by loon uit dienstbetrekking" 
--> Wel Wet DBA raking, 
raadpleeg de vaktechnische lljn. 
Onderzoek ondememerschap  
(hronkwalificatie)  
Geen ondernemer 
- IH correctie aanbrengen in de 
vorm van ROW 
(in principe geen Wet DBA 
raking) 
- mogelijk nevenbeslissing 
"andere bron, by 
dienstbetrekking" 
—> Wel Wet DBA raking, 
raadpieeg de vaktechnische tijn 

Aanslagregeling 

Zie hierboven 

Regulier toezicht en 
reguliere handhaving 

Uitgangspunt 
Controleopdracht: niet de 
nadruk op bronkwalificatle 
Toezicht bronbeoordelinq 
Geen bron van inkomen 
- IH correctie aanbrengen 
(in principe geen Wet DBA 
raking) 
- mogelijk nevenbeslissing: 
"stukje is mogelijk wel een bron, 
by loon uit dienstbetrekking" 

Wel Wet MA raking, 
raadpieeg de vaktechnische fijn 
Onderzoek ondememerschap 
(bronkwalificatie) 
Geen ondernemer 
- IH correctie aanbrengen in de 
vorm van ROW 
(in principe geen Wet DBA  

Controle 

Zie hierboven 

Regulier toezicht en 
reguliere handhaving 

Bijlage 1 
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raking) 
- mogelijk nevenbeslissing 
"andere bron, by 
dienstbetrekking" 
4 Wel Wet DBA raking, 
raadpleeg de vaktechnische lijn 
ZZP-er is opdrachtgever 
- Wel Wet DBA raking, 
raadpleeg de vaktechnische lijn 
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