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Geachte                          , 

Op 3 april stuurde u mij een Wob-verzoek. Dit verzoek is, vanwege een storing bij 

onze postbus, pas op 25 april geregistreerd. Hiervoor bied ik u mijn 

verontschuldiging aan. In uw verzoek vraagt u mij informatie openbaar te maken 

die betrekking heeft op de Wet deregulering arbeidsverhoudingen (DBA). 

 

Wettelijk kader 

 

Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische 

bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. 

Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen 

verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. 

Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn 

en niet al openbaar gemaakt zijn. 

Antwoorden op uw vragen 

 

De antwoorden op uw vragen treft u hieronder aan. Hierbij merk ik op dat het gaat 

om de stand per 17 april 2017: 

 

1. Het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten 

per 19 april 2017: 7443. 

2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 1566. 

3. Het aantal afgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2637. 

4. Het aantal nog te behandelen modelovereenkomsten per 19 april 2017: 811.  

Op een aantal nieuw binnen gekomen overeenkomsten na zijn alle ingediende 

overeenkomsten in behandeling. 

5. Het aantal afgebroken modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2429. 

Afgebroken overeenkomsten zijn overeenkomsten die uiteindelijk geen eindoordeel 

krijgen. Het gaat hier o.a. om de volgende situaties: indiener heeft geen behoefte 

meer aan een standpunt op een overeenkomst, indiener ziet in dat het een 

dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model, indiener heeft 

duidelijk een opdracht en er is geen model nodig. 

6. De gemiddelde doorlooptijd van een toetsingstraject: 14 weken. 
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De doorlooptijd lijkt relatief lang, maar de Belastingdienst heeft een coachende 

rol. Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst 

onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken stelt 

de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke 

mogelijkheden toe te lichten. De Belastingdienst geeft aan wat wél kan en hoe het 

wel kan. Hierover gaat de Belastingdienst met de indiener van de overeenkomst in 

gesprek. Zo zijn veel van de eerste ingediende versies onvoldoende, maar maken 

de daaropvolgende versies wel het oordeel werken buiten dienstbetrekking 

mogelijk. Een overeenkomst wordt dus niet direct afgewezen wanneer de eerste 

versie niet voldoet. 

Nu de druk door het opschorten van de handhaving minder groot is kost het 

uitoefenen van de coachende rol iets meer tijd. Indieners nemen nu meer tijd om 

over de mogelijkheden na te denken. 

Voor de antwoorden op uw vragen 7 tot en met 9 verwijs ik naar de tweede1 en 

derde rapportage2 over de Wet DBA die ik naar de Tweede Kamer heb gestuurd. 

Deze informatie is al openbaar. 

 

Belastingdienst handhaaft niet: geen boetes en naheffingen tot in elk 

geval januari 2018 

 

De Belastingdienst handhaaft tot in ieder geval 1 januari 2018 niet. Dit is besloten 

om opdrachtnemers en opdrachtgevers voldoend tijd te geven om zich voor te 

bereiden. Als deze opschorting van de handhaving nog extra wordt verlengd, kunt 

u dat vinden op de site van de Belastingdienst. Het ministerie van SZW heeft 

inmiddels het in november 2016 aangekondigde ambtelijke onderzoek naar DBA 

en arbeidswetgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu aan een nieuw 

kabinet om te besluiten hoe verder te gaan met DBA.  

 

Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als 

iemand door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. U bent 

kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat 

ontstaan of voortbestaan, omdat u weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk 

sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel 

voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De 

handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen 

evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een 

zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om 

gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of 

zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, 

valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige 

concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin 

het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal 

de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in 

geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan 

opleggen. Ook hierover vindt u meer informatie op de site van de Belastingdienst.  

 
  

                                                
1 Kamerstukken II 2016/17, 34 036, nr. 40  
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/20/kamerbrief-derde-rapportage-dba 
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Besluit 

Ik wijs uw verzoek toe.3 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Financiën, 

namens deze, 

 

 

 

 

mr. J. de Blieck, 

lid van het managementteam Belastingdienst 

                                                
3 Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na 

de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht 

aan de Staatssecretaris van Financiën, kamer KV 2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het moet worden 

ondertekend en ten minste het volgende bevatten:  

naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt 

en een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. 


