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Onderzoek tijdig de 
alternatieven

‘ Als uit de werkrelatie 
een gezagsverhou-
ding blijkt, kan toch 
sprake zijn van een 
dienstverband’

Tandarts Judith van Uchelen (28) ver-
woordt precies wat het leven als zzp’er 
zo aantrekkelijk maakt: ‘Wel de lusten, 

niet de lasten, geen personeelsrompslomp, geen 
duur pand.’ Van Uchelen heeft sinds haar af-
studeren ruim vier jaar geleden in verschil-
lende praktijken gewerkt. Soms voor korte tijd, 
als waarnemer bij zwangerschapsverlof of 
ziekte, en in de praktijk Care for Dental in Tiel 
al sinds het begin. ‘Ontzettend relaxed om zo 
te werken’, vindt ze. ‘Het is fijn om je eigen plan 
te kunnen trekken, zonder een baas die je iets 
oplegt en zonder dat je bijvoorbeeld vastzit 
aan een beperkt aantal vakantiedagen. Boven-
dien is het financieel voordelig om als zzp’er 
te werken.’

Meer risico’s
Zoals Van Uchelen werken veel (jonge) tand-

artsen. Geschat wordt dat zo’n 1.500 tand-
artsen tot 1 mei dit jaar met een VAR-ver-
klaring werkten. Met de komst van de 
nieuwe Wet deregulering beoordeling ar-
beidsrelatie (DBA) is het tijd voor bezinning. 
De periode tot 1 mei 2017 geldt als een 
overgangsjaar, waarin de belastingdienst wel 
toezicht houdt, maar in beginsel geen hand-
havingsmaatregelen neemt. Na die tijd is het 
afwachten hoe er wordt gecontroleerd en hoe 
de interpretatie van de belastingdienst zal 
uitvallen.
Duidelijk is in ieder geval dat er aan de Wet 
DBA meer risico’s kleven dan aan de VAR. ‘De 
fiscus krijgt meer mogelijkheden om te hand-
haven richting de opdrachtgever dan zoals dat 
onder de VAR het geval was’, zegt advocaat 
Michiel Dekker. Hij heeft namens de ANT, 
samen met de KNMT en de VvAA, de model-

overeenkomsten voor tandartsen en mondhy-
giënisten mede opgesteld. De fiscus heeft deze 
modelovereenkomsten goedgekeurd, wat bete-
kent dat bij gebruik van deze overeenkomst de 

opdrachtgever in principe 
is gevrijwaard van loon-
heffingen. ‘Mits de over-
eenkomst wordt nage-
leefd’, benadrukt Dekker. 
‘Als uit de werkrelatie een 
gezagsverhouding blijkt 
– bijvoorbeeld omdat de
praktijkeigenaar de werk-
tijden of materiaalkeuze

bepaalt – kan er achteraf toch sprake zijn van 
een dienstverband.’ De werkgever moet in dat 
geval achteraf loonheffingen betalen – maar 
vaak ook een boete. Dekker: ‘Dat kan bij grote 
praktijken en ketens om tonnen gaan.’

Alternatieven
Marlies van der Vooren, directeur van Dental 
Care Professionals, wil tandartsen ook op het 
hart drukken goed te kijken of ze voldoen aan 
de criteria voor zelfstandig ondernemerschap. 
Voor dit jaar volstaan de modelovereenkom-
sten, zegt Van der Vooren, maar het is goed 
om ook alternatieven te bekijken. ‘Gebruik dit 
overgangsjaar om te komen tot een structureel 
goede oplossing.’ Van der Vooren ziet vooral 
een gevaar bij langdurige samenwerkingsver-
banden. Het is nog niet bekend welke termijn 
de fiscus zal hanteren. ‘Maar als tandartsen 
jaren als zelfstandig ondernemer bij dezelfde 
praktijk werken, kan de fiscus dat wellicht toch 
aanmerken als dienstverband.’
Van der Vooren denkt dat tandartsen zeker bij 
langdurige samenwerking alle mogelijke sa-
menwerkingsvormen goed moeten afwegen. 

Anne Doeleman

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is in werking getreden en de Ver-

klaring arbeidsrelaties (VAR) is verdwenen. Vanaf 1 mei 2017 zal de fiscus controleren of 

er daadwerkelijk sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Gebruik dit jaar om het pas-

sende samenwerkingsverband te vinden, luidt het advies: een modelovereenkomst, eigen 

overeenkomst, loondienst of misschien een variantmaatschap. Zo worden risico’s beperkt.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) van start

‘Gebruik overgangsjaar  om structureel 
goede oplossing  te vinden’
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Loondienst kan bijvoorbeeld een optie zijn. 
Dan is er wel sprake van werkgeverschap, met 
nadelen voor de werkgever zoals doorbetalen 
van loon bij ziekte. Ook betekent het financi-
eel verlies voor de medewerker. Maar de risico’s 
van naheffingen en boetes zijn dan opgeheven 
en de werknemer heeft ontslagbescherming 
en krijgt doorbetaald bij ziekte of ongeval. Ook 
een variantmaatschap is een mogelijkheid. 
Hierbij bestaat de inbreng in de maatschap 
van de praktijkhouder uit het ter beschikking 
stellen van zijn praktijk, inclusief personeel en 
patiëntenpopulatie, en brengt de variantmaat 
zijn kennis en arbeid in.

Maatschap
Richard Mastwijk van accountantskantoor van 
helder is van mening dat er niet één gelijk-
waardig alternatief is voor de VAR-wuo of 
VAR-dga. De perfecte oplossing bestaat een-
voudigweg niet, vreest hij. ‘Het is van geval tot 
geval zoeken naar de beste, of misschien minst 
slechte, oplossing.’ Mastwijk heeft het idee dat 
de beroepsgroep de impact van de Wet DBA 
niet genoeg in de gaten heeft. ‘Tandartsen 
kunnen niet zomaar een modelovereenkomst 
ondertekenen en dan maar achterover leunen’, 
zegt hij. Het gevaar is volgens hem groot dat 
de belastingdienst duurzame arbeidsrelaties, 
dus langer dan één of twee jaar, toch ziet als 
arbeidsovereenkomst. Niet alleen de duur van 

de overeenkomst is een potentieel probleem, 
maar ook de materiële betekenis van de ove-
rige bepalingen, zoals de vrije vervangbaarheid 
of het bepalen van de eigen werktijden. Mast-
wijk: ‘Binnen grotere praktijken is het de vraag 
wat dergelijke bepalingen betekenen. Discus-
sie met de belastingdienst ligt hier natuurlijk 
op de loer.’
Beter is het om andere mogelijkheden te be-
kijken, zegt Mastwijk: eventueel een variant-
maatschap of een arbeidsovereenkomst. Mast-
wijk ziet nog een mogelijkheid: een maatschap 
van medewerkers. Tien tandarts-medewerkers 
kunnen bijvoorbeeld samen een maatschap 
aangaan. Deze maatschap is dan in de over-
eenkomst de partij bij wie diverse praktijken 
diensten afnemen. Niet de persoon, maar het 
bedrijf staat zo centraal. Maar geen enkel al-
ternatief is zo praktisch toepasbaar als de VAR, 
meent Mastwijk: aan alle alternatieven zitten 
de nodige haken en ogen.

Onzekere toekomst
De ANT zet het komende jaar alle mogelijke 
samenwerkingsvormen, met hun voors en 
tegens, op een rijtje, laat voorzitter Jan Willem 
Vaartjes weten. Hij merkt daarbij op dat welke 
vorm er ook gekozen wordt, er bij een gezags-
verhouding altijd sprake is van een arbeids-
overeenkomst. Vooralsnog denkt hij dat de 
modelovereenkomsten prima werken. ‘Er staat 
nergens dat je niet tien keer een overeenkomst 
mag verlengen, niemand weet het.’ Hij voelt 
zich gesteund door jurisprudentie uit het 
verleden, ten tijde van de VAR. Daaruit bleek 
dat het beroep tandarts wordt gezien als zeer 
zelfstandig beroep. De belastingdienst nam 
hierin mee dat tandartsen veel patiënten be-
handelen, die als het ware allemaal als op-
drachtgever gezien kunnen worden. Daarmee 
is de zelfstandigheid gewaarborgd. Bovendien 
werkten onder de VAR tandartsen ook vaak 
langere tijd op één plek, wat nooit voor pro-
blemen zorgde. Vaartjes: ‘De VAR was beter, 
maar ik ben niet zo pessimistisch over de 
nieuwe wet.’
Tandarts Judith van Uchelen is in haar prak-
tijk de alternatieven alvast aan het onderzoe-
ken. Een variantmaatschap is een van de 
opties. ‘Dat was anders denk ik niet in me 
opgekomen. Het voelt anders dan werken als 

Wet DBA
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is inge-

gaan per 1 mei 2016. Met de nieuwe wet is de Verklaring 

arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Met de Wet DBA worden de 

verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtge-

ver bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans 

gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden 

verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen, aldus 

de overheid. In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht 

wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. 

Of iemand een zelfstandige is of een werknemer wordt beoor-

deeld op basis van de geldende wetgeving en de bijbehorende 

jurisprudentie. Het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer 

is van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings- en 

premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de 

werknemersverzekeringen. Het is de wettelijke taak van de 

belastingdienst om dit te controleren en waar nodig te handhaven.
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zzp’er. In een maatschap ben je meer betrok-
ken. Dat is voor de praktijk en de praktijkei-
genaar wel goed. Maar het is op mijn leeftijd 
ook wel fijn om nog te kunnen wisselen van 
praktijk en woonplaats.’
San Blummel is de praktijkeigenaar van Care 

for Dental, waar Van Uchelen werkt. Hij werkt 
altijd met zzp’ers en dat gaat prima. De mees-
te blijven voor langere tijd verbonden aan zijn 
praktijk. ‘Maar de nieuwe wet dwingt tot goed 
nadenken. De toekomst is vrij onzeker, omdat 
je niet weet hoe de belastingdienst samenwer-
kingsrelaties zal interpreteren.’ Blummel zet 
momenteel alle mogelijkheden op een rijtje. 
Dat is nog niet makkelijk, merkt hij. ‘Elke keer 
als ik denk dat ik het wiel heb uitgevonden, 
ziet mijn fiscalist toch een probleem.’
De vraag is wat de consequenties van de 
nieuwe wet op den duur zullen zijn. Blummel 
kan zich indenken dat jonge tandartsen snel-
ler een eigen praktijk zullen starten, nu er 
geknibbeld wordt aan de fiscale regelingen. 
Eerst moet worden afgewacht hoe de fiscus 
verschillende samenwerkingsvormen zal in-
terpreteren. Het komende jaar lijkt er kortom 
misschien niet veel aan de hand. Dit jaar is 
echter wel cruciaal om de beste structurele 
vorm van samenwerking te bepalen en te re-
gelen, met zo min mogelijk risico’s voor beide 
partijen. 

Modelovereenkomst mondhygiënist
Onlangs keurde de belastingdienst de modelovereenkomst 

mondhygiënist, opgesteld door ANT, KNMT en NVM, na een 

eerdere aanpassing, goed. De mondhygiënist heeft op het 

gebied van preventie en parodontologie een zelfstandige 

bevoegdheid, zodat er op dat vlak geen sprake is van een 

gezagsverhouding. Lastiger wordt het als mondhygiënisten een 

uitgebreider takenpakket hebben en bijvoorbeeld ook boren. 

‘Dat zou misschien meer in de sfeer van een gezagsverhouding 

kunnen liggen’, zegt ANT-voorzitter Vaartjes. De ANT heeft 

daarom in de modelovereenkomst een bepaling laten opnemen 

waarin staat dat opdrachten soms noodzakelijk zijn in het kader 

van de Wet BIG. Daarmee hoopt de ANT het punt van een 

gezagsverhouding – en dus geen zelfstandigheid – weggenomen 

te hebben.

SHOPPEN VOOR WIE MEER WIL.

DENTALMAN.COM
IT’S A PLEASURE – ALL DAY LONG.

dentalman.com is een smaakvolle manier om 
tandheelkundige producten te kopen, waarbij 
esthetische kwaliteiten hand in hand gaan met 
technische vereisten. Wie elke dag in de praktijk 
optimaal presteert, verdient ook na werktijd  
alleen het allerbeste. Op dentalman.com vindt  
u alle materialen en kleine apparatuur die u elke 
dag nodig hebt. Tegelijkertijd staat dentalman.com 
voor de kunst om van het leven te genieten. Daarom 
combineert dentalman.com voor u de verkoop  
van materialen met exclusieve ontdekkingen op het 
gebied van genot en lifestyle.


