Wat moet u weten over
de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties?
Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
(Wet DBA) veranderen de regels rondom het inhuren
van zzp’ers. Wat verandert er voor u als opdrachtgever?
Welke risico’s loopt u en hoe voorkomt u ze?
Wat is het verschil tussen een werknemer en een zzp’er?

Een werknemer

Een zzp’er

• Is werkzaam op basis van een arbeids
overeenkomst (waarbij sprake is van
loon, persoonlijke arbeid en gezag)
• Heeft de zekerheid van een dienst
verband en een vast inkomen
• Krijgt van de werkgever alle hulp
middelen die nodig zijn voor uitvoering
van de werkzaamheden

• Is werkzaam op basis van een
overeenkomst van opdracht (waarbij
een of meer elementen van de
arbeidsovereenkomst ontbreken, nl.
persoonlijke arbeid en/of gezag)
• Loopt financieel risico (geen opdracht
betekent geen inkomsten, wanbetaling
door opdrachtgever voor risico zzp’er)
• Is zelf verantwoordelijk voor de
hulpmiddelen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen uitvoeren en
doet daar zelf de investeringen voor

Wat verandert er per 1 mei 2016?

Voor 1 mei 2016
• VAR-systematiek
• Voor beoordeling (schijn)
zelfstandigheid kijken
naar ondernemerschap
van de zzp’er
• Risico schijnzelfstandigheid bij zzp’er

1 mei
2016

Na 1 mei 2016
• Systematiek met door de Belastingdienst goedgekeurde (model)
overeenkomsten
• Voor beoordeling (schijn) zelfstandigheid kijken naar inhoud van de opdracht
én ondernemerschap van de zzp’er
• Risico schijnzelfstandigheid bij
zzp’er én opdrachtgever

Risico voor opdrachtgever gaat nooit verder terug dan tot 1 mei 2016, mits
de zzp’er voor de periode daarvoor een geldige VAR wuo of VAR dga heeft
overhandigd aan opdrachtgever en de opdrachtgever te goeder trouw was.
Om welke risico’s gaat het?
• Naheffing van loonheffingen en boetes
• Claim arbeidsovereenkomst en daardoor bijvoorbeeld vordering wettelijk
minimumloon, loondoorbetaling ziekte of afdracht pensioen

Zzp’ers inhuren via Start People?
Dit kunnen wij voor u doen:

Werving,
selectie en
screening
van de zzp’er

Controle
(schijn)zelf
standigheid

Contractbeheer
(opstellen
en beheren
overeenkomst)

Facturatie

Voorfinanciering
richting zzp’er

Zzp’er inhuren via Start People: twee mogelijkheden
Bemiddelingsovereenkomst

Tussenkomstovereenkomst
Door de Belastingdienst
goedgekeurde tussenkomstovereenkomst

Uitvoeringsafspraken

Zzp’er

Opdrachtgever

Start People

Zzp’er

Start People

Opdrachtgever

Afspraken bemiddeling
Overeenkomst
van opdracht

Door de Belastingdienst goedgekeurde
driepartijen bemiddelingsovereenkomst

Driepartijen bemiddelingsovereenkomst
• De zzp’er sluit hiermee rechtstreeks
met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht
• Start People sluit met opdracht
gever en/of zzp’er een overeenkomst
betreffende onze dienstverlening

Tussenkomstovereenkomst
•D
 e zzp’er sluit een overeenkomst
van opdracht met Start People
•S
 tart People zet de zzp’er in bij een
opdrachtgever

Implementatie en handhaving

1 mei
2016

Implementatieperiode:
geen handhaving mits
te goeder trouw en
actief met implementatie
nieuwe wetgeving

1 mei
2017

Volledige
handhaving
door Belastingdienst

Hoe kunt u risico’s beperken?
 oets (schijn)zelfstandigheid zzp’er
T
 erk op basis van een door de Belastingdienst
W
goedgekeurde (model)overeenkomst
Handel conform hetgeen in de (model)
	
overeenkomst is overeengekomen
Blijf
weg van een arbeidsrechtelijke situatie

(verstrek bijvoorbeeld geen hulpmiddelen aan
de zzp’er en leg de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de zzp’er goed vast)
 erk samen met een betrouwbare intermediair,
W
zoals Start People

Zorgeloos werken met zzp’ers? Start People helpt u verder!
De Wet DBA betekent: nieuwe regels en nieuwe risico’s voor
opdrachtgevers. Heeft u vragen over wat er in úw situatie
verandert? We geven u snel duidelijkheid. Ook als u meer wilt weten
over hoe wij u kunnen helpen met het bemiddelen van zzp’ers.
Uw eigen contactpersoon bij Start People helpt u graag verder.

