
 

Modelcontracten: overbodig of Haarlemmerolie? 

Het Kabinet heeft bekend gemaakt dat de VAR verdwijnt. Door de vrijwaring die de VAR bood aan 

opdrachtgevers, was de papieren werkelijkheid leidend geworden; de fiscus kon niet handhaven op 

basis van de feitelijke situatie. 

Door het afschaffen van de VAR staat de feitelijke situatie weer centraal. Als de feitelijke situatie 

blijkt niet een opdrachtnemersrelatie te zijn maar een werknemersrelatie, kan de fiscus alsnog 

loonheffingen navorderen. 

De modelcontracten doen daar niets aan af: de ‘vrijwaring’ die de modelcontracten bieden, is niet 

alleen gebaseerd op het gebruik van het contract maar juist ook op de naleving daarvan. Daarmee is 

er geen enkel verschil met situaties waarin geen modelcontract wordt gebruikt! 

De functie van modelcontracten is dan ook niet om nieuwe regelgeving ten aanzien van 

zelfstandigheid te formuleren. De waarde ligt in het vooraf bepalen of de relatie die je in de praktijk 

aan wil gaan, volgens de wet daadwerkelijk een opdrachtnemersrelatie is. Daarmee kan je 

verrassingen en discussie achteraf voorkomen. Daarnaast kan je vooraf bepalen waar je op moet 

letten om in de praktijk ook als zelfstandige te worden aangemerkt. Tenslotte kan op basis van 

modelcontracten veel makkelijker voorlichting over de spelregels plaatsvinden. 

Wij hebben de afgelopen dagen al veel vragen van de pers en nog veel meer vragen van onze leden 

gekregen over het voorstel van het Kabinet in het algemeen en de werking van modelcontracten in 

het bijzonder. Onderstaand gaan we op de meest gestelde vragen in. Wij zullen dit stuk  uiteraard 

waar nodig actualiseren – leden kunnen ook met individuele vragen altijd bij ons terecht. 

Waarom meerdere modelcontracten? Is één modelcontract niet genoeg? 

Er bestaat een fors aantal criteria waarop een rechter toetst of er sprake is van “ondernemerschap”. 

In het ene beroep weegt het ene criterium zwaarder, in het andere beroep een ander. De vraag of je 

je mag laten vervangen, de vraag of je “je eigen gereedschap” meeneemt, de vraag of je je aan de 

werkwijze van de opdrachtgever moet confirmeren, de vraag of er sprake is van een 

gezagsverhouding … het gaat vaak om de mix van factoren in een specifieke situatie. Daarbij helpt 

het om zo specifiek mogelijk te zijn. 

Daarnaast is het soms zaak om sectorale regelgeving (denk bijvoorbeeld aan de Kwaliteitswet in de 

zorg) mee te nemen om ‘ondernemerschap’ goed te definiëren.  

Komt er voor mijn beroep / sector een modelcontract? 

Op dit moment is nog onduidelijk voor welke sectoren en beroepen er een modelovereenkomst zal 

worden opgesteld. Voor vele zelfstandig ondernemers is dat geheel overbodig – hun zelfstandigheid 

staat niet ter discussie. De komende maanden zal blijken, onder meer uit overleg tussen de 

Belastingdienst en Sociale Partners,  waar de grootste behoefte bestaat. 

Komt er voor mijn beroep één standaard? 



Voor de duidelijkheid zou het mooi zijn als er één standaard voor een beroepsgroep of sector geldt. 

Tegelijkertijd staat het volgens de huidige wetgeving aan eenieder vrij om bij de Belastingdienst 

contracten vooraf te toetsen – intensief overleg met Financiën leert we dat niet snel kunnen 

veranderen. Wij accepteren dat dat zo is, en dringen er op aan dat alle goedgekeurde 

overeenkomsten openbaar zijn. Volgens de huidige wetgeving kan dat niet worden afgedwongen. 

Wij stellen voor dat in elk goedgekeurd contract tenminste wordt opgenomen dat het voor de zzp’er 

helder is dat of het contract al dan niet is goedgekeurd. 

Uiteraard is het wenselijk dat er modelcontracten ontstaan die door alle belanghebbende worden 

gedragen. Hoe meer draagvlak, des te meer kans dat een modelcontract ook echt de standaard 

wordt en door eenieder wordt gebruikt. 

Is het gebruik van modelcontracten voor elke zelfstandige verplicht? 

Nee. In de eerste plaats zijn er vele zelfstandig ondernemers waarvan het helder is dat ze 

ondernemer zijn. Zij kunnen met hun normale contracten en algemene voorwaarden uit de voeten. 

In de tweede plaats staat het (zie boven) organisaties vrij om eigen voorwaarden aan de fiscus voor 

te leggen. 

Uiteraard streven wij er naar om – in overleg met alle partijen – het veld juist voor de zelfstandige 

overzichtelijk te houden en met een goed modelcontract de standaard te zetten. 

Waarom zeggen modelcontracten niets over mijn “ondernemerschap” voor de 

Inkomstenbelasting? 

Het (model-)contract zegt iets over de specifieke opdracht. Als een opdracht als ondernemer is 

uitgevoerd geldt dit als ‘winst uit onderneming’. De vraag of je als individu bij de aangifte IB als 

ondernemer wordt gezien (en bijvoorbeeld aanspraak maakt op de zelfstandigenaftrek) hangt van 

meer factoren af. Dan gaat bijvoorbeeld om de vraag of ondernemerschap je kernactiviteit is (meer 

dan 1225 uur) en of je meerdere opdrachtgevers hebt. (zie http://tinyurl.com/c7dfxrf). 

Sommige zzp’ers geven aan dit oneerlijk te vinden. Wij merken op dat de VAR wellicht suggereerde 

hier uitsluitsel over te geven, maar dit bleek in de praktijk regelmatig onjuist. Daarnaast zou het 

ongewenst zijn als een opdrachtgever zich gaat bemoeien met bijvoorbeeld de vraag of de 

opdrachtnemer meerdere opdrachten heeft. 

In onze idealen draaien we dit liever om: als het duidelijk is dat een bewuste zelfstandige voor de IB 

ondernemer is, zouden niet alle losse opdrachten hoeven worden getoetst.   

Maken modelcontracten een einde aan “schijnconstructies”? 

Het feit dat de fiscus kan gaan handhaven, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden 

van schijnconstructies. Dat wordt vooral bepaald door de vraag in hoeverre de fiscus ook 

daadwerkelijk gaat handhaven. Daarnaast zal het vervallen van de vrijwaring een preventieve 

werking uitgaan, en zal de inhoud van modelcontracten en de voorlichting daarover een bijdrage 

leveren. 

Tegelijkertijd is er meer nodig! 

In de eerste plaats zien we dat groepen zelfstandigen juridisch ondernemer zijn, en tegelijkertijd 

worden beperkt in hun ondernemerschap. Voorbeelden? Een logopedist of fysiotherapeut heeft 

nauwelijks onderhandelingsruimte door de inkoopkracht van de zorgverzekeraars. Een tolk/vertaler 

http://tinyurl.com/c7dfxrf


heeft te maken met het een inkoopmonopolie van de rijksoverheid. Een zelfstandig bouwer staat op 

achterstand in aanbestedingsprocedures. Kortom: wij willen meer ruimte voor zelfstandig 

ondernemerschap in mededingingsregels en aanbestedingsprocedures. 

In de tweede plaats zien we ‘zelfstandigen’ die volgens de wet wellicht zelfstandige zijn, maar die op 

basis van tarief en contractvoorwaarden geen kans hebben om een duurzaam bestaan als 

zelfstandige op te bouwen. Als een zelfstandige zijn kosten (van pensioenvoorziening tot 

verkoopkosten)  en risico’s (van ziekte tot ondernemersrisico) niet in zijn prijs kan verwerken, of 

geheel afhankelijk is van één opdrachtgever, is dit geen toekomstbestendig model. Deze 

‘economische afhankelijkheid’ is misschien wel een groter probleem dan de (juridische) discussie 

over ondernemerschap. 

Wat gaan jullie daar dan aan doen? 

Het creëren van ruimte voor zelfstandig ondernemers en het beschermen van werkenden tegen 

‘economische afhankelijkheid’ is de reden dat wij vragen om bredere sectorale afspraken. Door 

sectorale afspraken kan je gezamenlijk beleid maken over de marktordening binnen een sector, 

rekening houdend met de economische situatie in een sector. Bezuinigingen in de zorg vragen om 

andere oplossingen dan arbeidsmigratie in de bouw, en bezuinigingen in de culturele sector vragen 

om andere oplossingen dan de opkomst van netwerkorganisaties in Reclame of ICT. 

Wij begrijpen dat het staatssecretaris Wiebes aangeeft dat dit veel breder strekt dan een fiscaal-

juridisch perspectief op de VAR of op modelcontracten, en dat dit primair bij sociale partners ligt. 

Tegelijkertijd vinden we dat het kabinet (SZW, EZ) op dit terrein zijn verantwoordelijkheid moet 

nemen. Zoals we met Financiën intensief in gesprek zijn geweest over de fiscaal-juridische aspecten, 

zetten we het gesprek met de andere ministeries intensief voort. 

Wie gaat er over de modelcontracten en over de ‘sectorale afspraken’? 

Sectorale afspraken gaan over de marktordening binnen een sector en daarmee over de verhouding 

tussen enerzijds werk- en opdrachtgever en anderzijds werknemers, flexwerkers en zzp’ers. Om tot 

goede afspraken te komen is het duidelijk dat deze partijen met elkaar om tafel moeten. 

Modelcontracten daarentegen zijn niet meer of minder dan een vertaling van wet- en regelgeving en 

actuele jurisprudentie naar de dagelijkse praktijk. Daarbij is dus veel minder sprake van een 

“onderhandelingsresultaat”, en veel meer van een technische discussie tussen belanghebbende 

organisaties en de fiscus. 

Waarom is er dan discussie over de modelcontracten voor de thuiszorg? 

Wij hebben samen met BTN modelcontracten voor de (thuis-)zorg opgesteld. Deze leiden inderdaad 

tot discussie. De oorzaak voor deze discussie ligt primair in de vraag of modelcontracten alle 

problemen oplossen. Wij hebben er voor gekozen om heel rationeel de actuele wetgeving en 

jurisprudentie te vertalen in modelcontracten. Immers, als we “strenger” zouden zijn dan de 

wetgeving zou dit opdrachtgevers alleen maar motiveren om zelf “scherpere” contracten aan de 

fiscus voor te leggen, waardoor de onduidelijkheid zou toenemen. Wij beseffen ons dat daarmee niet 

alle problemen zijn opgelost – zoals omschreven gaat hier juist om het maken van sectorale 

afspraken die breder zijn dan de modelcontracten. 

Gaan jullie mee in de plannen van Wiebes? 



Het zal duidelijk zijn dat we een aantal kritische noten nog moeten kraken; tegelijkertijd hebben we 

een praktische keuze gemaakt. 

(a) Een aantal van onze idealen vraagt om wetswijzigingen of stelselherzieningen. Wij zullen ons 

maximaal inspannen om dit te bereiken, maar realiseren ons dat dit mede gezien de politieke 

situatie nog veel tijd kan kosten. Het scheppen van duidelijkheid voor de zelfstandig ondernemer 

én het aanpakken van schijnconstructies kunnen hier niet op wachten. Vanuit dat perspectief 

ondersteunen wij de gekozen richting – met kritische noten ten aanzien van de invulling van de 

modelcontracten en ten aanzien van de handhaving.  

(b) We hebben een goede rol kunnen spelen in het afschaffen van de VAR en het blokkeren van het 

wetsvoorstel BGL  - niet alleen door een sterke politieke lobby en intensief overleg met de 

departementen, maar juist ook door de verbinding te leggen met zzp-organisaties, 

vakorganisaties en werknemersorganisaties, Wij roepen deze partijen op om op korte termijn 

gezamenlijk initiatief te nemen om vorm te geven aan bredere sectorale afspraken in de meest 

kwetsbare sectoren. 
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