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Wie zijn wij?

• Roggers van den Bergh
- Beleidsmedewerker directie Arbeidsverhoudingen

• Jan Takens
- Beleidsmedewerker directie Directe Belastingen
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Inhoud

• Doel webmodule

• Dilemma's bij de uitwerking

• Vragenlijst ten behoeve van de webmodule

• Ontwikkeling van een beslisboom op basis van de vragenlijst

• Uitkomst webmodule

• Planning op hoofdlijnen
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Vooraf

• Gebruik van de webmodule is niet verplicht

• De webmodule is een hulpmiddel om zekerheid te krijgen dat 
buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt

• Weet u dit echter al zeker, dan hoeft de webmodule niet 
gebruikt te worden
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Doel webmodule

• Hoofdvraag: Kan een arbeidsrelatie buiten dienstbetrekking 
worden uitgevoerd

• Zo ja, zekerheid geven aan opdrachtgever dat geen 
loonheffingen en premies verschuldigd zijn

• Voorwaarde: gewerkt conform de antwoorden op de vragen 
van de webmodule
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Dilemma's bij uitwerking

• Hoe kunnen we met zo min mogelijk vragen in zoveel mogelijk gevallen 
zekerheid bieden met zo min mogelijk foute uitkomsten

• Webmodule moet toegankelijk zijn

• Moet in voldoende gevallen zekerheid geven

• Meer vragen betekent in meer gevallen zekerheid kunnen geven

• Minder vragen heeft risico dat in minder gevallen zekerheid kan worden 
gegeven, maar ook dat in meer gevallen een foute uitkomst wordt 
gegeven
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Vragenlijst

• Er is een vragenlijst ontwikkeld waarin de relevante elementen 
worden uitgevraagd

• Voorgelegd aan panel van 12 ondernemers voor toets op 
begrijpelijkheid

• Getoetst bij wetenschap op validiteit
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Beslisboom

• De vragenlijst wordt nu omgezet naar een beslisboom

• Hierbij wordt per vraag bepaald hoe zwaar deze weegt in het 
oordeel

• Deze weging gaan we testen aan jurisprudentie, voorleggen aan de 
wetenschap en testen aan de praktijk

• Hiervoor hebben we (veel) praktijkcasussen nodig

• We zetten huidige vragenlijst uit onder groot aantal 
opdrachtgevers

8



Beslisboom (2)

• Veel ingevulde vragenlijsten zijn behulpzaam bij meerdere 
doelen:

– Testen van de weging van de vragen

– Bezien in hoeverre bepaalde vraagcombinaties altijd hetzelfde 
worden beantwoord. Dit biedt mogelijkheid om vragen te laten 
vervallen

– Ontwikkelen van slimme routering door de vragenlijst, waardoor met 
zo min mogelijk vragen zekerheid gegeven kan worden
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Voorbeeld selectievraag (1)
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Voorbeeld selectievraag (2)
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Uitkomst webmodule

• De webmodule kent twee uitkomsten:

– De opdracht kan buiten dienstbetrekking worden uitgevoerd  in 
dat geval wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven

– Er kan niet worden vastgesteld of de opdracht buiten 
dienstbetrekking kan worden uitgevoerd  in dat geval wordt geen 
opdrachtgeversverklaring afgegeven
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Opdrachtgeversverklaring

• Met de opdrachtgeversverklaring heeft opdrachtgever 
zekerheid dat geen loonheffing en premies verschuldigd zijn

• Opdrachtgeversverklaring kan voor meerdere opdrachten 
gebruikt worden (als de condities waaronder gewerkt wordt 
hetzelfde zijn)

• Opdrachtgever moet opdrachtgeversverklaring beschikbaar 
hebben bij controle 
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Planning op hoofdlijnen

• 4 april – 21 april: start uitvraag bij in eerste instantie 1000 
opdrachtgevers

• Mei: uitvraag bij groter aantal opdrachtgevers (afhankelijk respons 
eerste groep)

• Juni – medio juli: Maken beslisboom, testen, foutmarge vaststellen, 
hoe vaak zekerheid

• Bouw webmodule: augustus-december

• Gereed: 1 januari 2020
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