
Allen, 

 

hieronder mijn commentaar. 

 

Eerst: 

Ad 3) Fictieve dienstbetrekking tussenkomst. 

De opmerkingen van de Belastingdienst zijn deels terecht en deels veroorzaakt door onhandige 

formuleringen in het contract. 

Contract aanpassen, opmerkingen opgelost. 

 

Dan: 

De inleiding volgt de gebruikelijke en bekende lijnen, die al in mijn presentatie zijn aangegeven. 

Tot zover niets aan de hand. 

 

Maar: 

Ad 1 en 2) Privaatrechtelijke dienstbetrekking 

 

In de "aandachtspunten" leeft de Belastingdienst zich weer helemaal uit: 

Aandachtspunt 1 

Als een goedgekeurd modelcontract wordt gevolgd waardoor er geen gezag is (bijvoorbeeld door een 

beperkte instructie bevoegdheid), kan het niet zo zijn dat teksten als "een niet eenduidige feitelijke 

opdracht" en "wat de voorwaarden/omstandigheden zijn waaronder deze uitgevoerd wordt" worden 

opgevoerd om het gezag alsnog weer ten tonele te voeren. 

Dit riekt naar onwil. En erger nog, als dit de wijze is waarop de Belastingdienst achteraf gaat controleren, 

dan is vrijwel iedere zelfstandige en opdrachtgever in wettelijke overtreding! 

En dat willen opdrachtgevers niet. Dus uit voorzorg dan maar geen zelfstandigen. 

Aandachtspunt 2 

Een nieuw punt van de Belastingdienst is: 

"Indien er een gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtnemer/zelfstandige en werknemers van een 

bedrijf, dan is het aannemelijk dat er leiding en toezicht is van het bedrijf." 

Ofwel iedere interim manager en iedere zelfstandige die met werknemers van een bedrijf iets voor 

elkaar wil krijgen, heeft "op voorhand" een dienstbetrekking. 

Aandachtspunt 3 

Een bekend punt van de Belastingdienst is dat "indien een werknemer dezelfde werkzaamheden, op 

dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden verricht als een opdrachtnemer, het 

niet op voorhand aannemelijk is dat de werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht." 

Nu is door een beperkte instructie bevoegdheid er geen gezag (volgens een goedgekeurd 

modelcontract).  

Dus er is geen sprake van "onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden". 

Waarom dan doorzeuren over dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, de case 

is al closed! 

En vervolgens doorzeuren over expertise, ervaring, etc? 

Terwijl in het contract al is aangegeven dat het bedrijf geen werknemers heeft die de klus aankunnen. 

Bovenstaande betekent dat een bedrijf geen expertise of tijdelijk extra werk meer kan inhuren als 



zelfstandige. 

 

Conclusie: 

De wijze waarop hier de Belastingdienst zich toetsend opstelt, verhoudt zich in het geheel niet met de 

sussende woorden van de staatssecretaris, die het probleem mooi even over de verkiezingen heeft 

getild. 

Indien dit volgens de Belastingdienst voortvloeit uit de huidige wetgeving zal deze (ingrijpend) moeten 

worden gewijzigd. 

En snel, anders bestaat einde dit jaar een groot deel van de zelfstandigen niet meer. 

Maar misschien is dit wel de bedoeling? 

 

 

Groeten Karel 

 


