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Betreft: Beoordeling ingediende overeenkomst Vale Ouwe B.V. m.b.t. wet
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Datum
7 februari 2017
Team
DBA
Onze referentie
DBA:120/903-2017-9355-1-0

Geachte heer/mevrouw,
Op 6 februari 2017 legde u, namens Vale Ouwe B.V. te Heino, aan de
Belastingdienst een aangepaste overeenkomst voor met het verzoek te
beoordelen of werken volgens deze overeenkomst leidt tot werken buiten
dienstbetrekking.
Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u het volgende.
Overeenkomst gebaseerd op gepubliceerde modelovereenkomst
Bij de beoordeling van uw verzoek heb ik geconstateerd dat u uw overeenkomst
heeft gebaseerd op de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst
9015550000-09-2. Uw overeenkomst wijkt niet op essentiële 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
werkgeversgezag.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.belastingdienst.nl/dba).
Fictieve dienstbetrekking?
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 voor informatie over de fictieve
dienstbetrekkingen verwijs ik u naar de toelichting bij de modelovereenkomst.
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Werken volgens de overeenkomst
Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten werken volgens de voorwaarden en
afspraken in de overeenkomst. Alleen 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.
Vastleggen van het kenmerknummer van de overeenkomst
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 903-20179355-1-0.
Als u wilt werken volgens deze overeenkomst, is het belangrijk dat dit duidelijk
wordt vastgelegd. Daarvoor kan bijvoorbeeld in de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer de volgende tekst worden opgenomen:

Midden- en kleinbedrijf
Kantoor Groningen
Datum
7 februari 2017
Onze referentie
DBA:120/903-2017-9355-1-0

‘Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 7 februari
2017 onder nummer 9032017935510 beoordeelde overeenkomst.’
Geldigheidsduur van de beoordeling
Ons oordeel over deze overeenkomst is 5 jaar geldig vanaf de datum van
beoordeling, onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving in die 5
jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn deze beoordeling van de overeenkomst
in te trekken. Daarbij nemen wij de beginselen van behoorlijk bestuur in acht.
Belastingdienst niet aansprakelijk voor schade
Wij hebben deze overeenkomst alleen beoordeeld om zekerheid te geven voor het
werken buiten dienstbetrekking voor de loonheffingen. Wij zijn niet aansprakelijk
voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van deze overeenkomst.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Belt u mij dan op mijn telefoonnummer (088) 151 13 27.
U kunt ook mailen naar a.lubbers@belastingdienst.nl. Kijk voor de
voorwaarden voor het gebruik van e-mail bij ‘Contact’ op
http://www.belastingdienst.nl.

Hoogachtend,
Namens de inspecteur

mr. H. Keizer
Behandeld door:
A. Lubbers
088-1511327
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