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Betreft: Wet DBA en u Bussum,  29 april 2016 

Beste relatie, 

 

Uw organisatie maakt gebruik of heeft gebruik gemaakt van de diensten van Tweuus. 

Tweuus is een eenmanszaak, ook wel aangeduid als ZZP’er. Een beperkt aantal van u heeft in 

het verleden gevraagd om een zogenaamde VAR verklaring. De VAR is per 1 mei 2016 

vervangen door een nieuwe regeling/wet. 

 

Onderstaand wordt u geïnformeerd over wettelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op 

de relatie tussen u en Tweuus en de stappen die gezet kunnen worden om ‘fool’proof verder 

te kunnen. 

 

Per 1 mei 2016 treedt de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking 

Tot 1 mei 2017 is sprake van een overgangssituatie; tot die tijd wordt door de Belastingdienst 

behulpzaam opgetreden, maar daarna handhavend. Dat klinkt harder dan het in de praktijk 

zal blijken te zijn, mits een aantal elementen in acht wordt genomen.  Tot 1 mei 2017 is er 

een overgangsperiode waarin ZZP’ers en hun opdrachtgevers de tijd krijgen om te bepalen of 

het nodig is om met een modelovereenkomst te werken.  

NB Indien er overduidelijk geen intentie van een arbeidsovereenkomst is, is gebruik van een 

modelovereenkomst ook niet strikt nodig. 

 

Onderstaand voorgestelde werkwijze is alleen van toepassing op uw relatie met Tweuus; 

wellicht is het voor u nodig (in andere situaties) juridisch/fiscaal  advies in te winnen. 

 

Wet DBA 

De wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt de huidige regeling van 

de VAR en beoogt een nieuwe werkwijze waarmee ZZP’ers en opdrachtgevers zekerheid 

kunnen krijgen over werken buiten loondienst. 

  

Om informatie over de nieuwe wet in brede kring bekend te maken, heeft de Belastingdienst 

afgelopen week een tweetal webinars (voor ZZP’er en opdrachtgever) online gezet.  
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De webinars gaan in op de veranderingen die de verdwijning van de VAR met zich meebrengen 

en behandelen onderwerpen als: modelovereenkomst, beoordelen van een dienstbetrekking, 

een ‘fictieve’ dienstbetrekkingen de rol van intermediairs. 

 

De wet DBA poogt zekerheid te geven door gebruik van modelovereenkomsten te stimuleren. 

Door de Belastingdienst worden verschillende modelovereenkomsten op hun website gemeld, 

die, mits correct toepast, aan het doel beantwoorden. 

 

Tweuus en U 

De werkwijze van Tweuus kenmerkte zich tot nu toe door het geven van een offerte plus 

algemene voorwaarden voorafgaand aan werkzaamheden. Bij (digitale) acceptatie van de 

offerte worden de werkzaamheden uitgevoerd zoals in de offerte (in de paragraaf Voorstel) 

omschreven. 

 

Bovenstaande werkwijze is geanalyseerd in het licht van de nieuwe wet en de volgende 

constateringen zijn gemaakt: 

- De in de paragraaf Voorstel van de offerte beschreven werkzaamheden zijn tot nu toe 

altijd ongewijzigd geaccepteerd 

- De algemene voorwaarden (ongewijzigde versie 2014-06) conflicteren niet met de 

nieuwe wet DBA 

 

De verschillende modelovereenkomsten wordt door de Belastingdienst geëerbiedigd indien 

(vooraf) aangegeven passages ongewijzigd worden overgenomen; andere delen zijn in 

principe vormvrij. Tweuus stelt voor de algemene overeenkomst te gebruiken die opgesteld is 

door de Belastingdienst en VNO/NCW onder nummer 9015550000-06-2. 

 

Nieuwe werkwijze Tweuus 

Voor bestaande opdrachten is geen directe aanpassing vereist.  

Voor aanpassingen die doorlopen naar 2017 (buiten hetgeen al is overeengekomen), dan wel 

nieuwe opdrachten die worden aangegaan na 1 mei 2016 geldt: 

 

- U ontvangt nog steeds een offerte met voorstel van werkzaamheden 

- U ontvangt (voor zover reeds in uw bezit, op verzoek) de algemene voorwaarden 

- NIEUW: De offerte verwijst (a) naar een voor-ingevulde (model)overeenkomst waarin 

de (voorgestelde) werkzaamheden en overige afspraken ongewijzigd uit de offerte zijn 

opgenomen en (b)  in de overeenkomst de tekst staat: “Deze overeenkomst is 

gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 

9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst.” 

- NIEUW: U ontvangt tegelijk met de offerte een voor-ingevulde en door Tweuus 

getekende (model-)overeenkomst volgens het model Algemene modelovereenkomst / 

geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst onder nr 9015550000-06-2 

d.d. 29 febr. 2016. 

- NIEUW: In plaats van (digitale) aanvaarding van de offerte wordt u verzocht de 

(model)overeenkomst te ondertekenen en (digitaal) te retourneren. 
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Gelieve separaat een exemplaar in pdf van de (oorspronkelijke) modelovereenkomst aan te 

treffen. In dit pdf bestand staat ook een toelichting bij verschillende paragrafen. 

 

Zoals u ziet vraagt de bovengenoemde nieuwe werkwijze slechts een beperkte extra handeling 

van uw kant en ik schat in dat onze werkelijke relatie niet zal leiden onder deze nieuwe 

wetgeving. 

 

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft over de huidige of voorgestelde 

werkwijze, dan zie ik uw reactie graag tegemoet, 

 

Met vriendelijke groet, namens Tweuus, 

Henk Uunk 

 


