BEKNOPTE HANDLEIDING GEBRUIK MODELOVEREENKOMST GEEN GEZAGSVERHOUDING
Voor de volledige toelichting kunt u het document van de Belastingdienst raadplegen
SFA heeft hieronder gemakshalve een puntsgewijze handleiding gemaakt.


Gebruik de goedgekeurde modelovereenkomst zodat duidelijk is dat er geen
dienstbetrekking is en dus geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen.
Daarbij geldt als voorwaarde dat partijen in praktijk handelen conform overeenkomst.



behoud onderscheid tussen het wat en het hoe. De opdrachtgever, het architectenbureau
kan aanwijzingen geven over wat er moet worden gedaan. De zzp'er, opdrachtnemer in deze
overeenkomst bepaalt het hoe. De werkelijkheid op een bureau is diffuser. Daarom is in de
overeenkomst opgenomen dat 'als de opdracht daar om vraagt' gewerkt kan worden op het
bureau, met apparatuur van het bureau in een setting die past bij de werkwijze, zoals het
aansluiten op de werktijden in het bureau.
Een belangrijk artikel is artikel 2.4: 'hij (opdrachtgever) kan aanwijzingen en instructies
geven gericht op het gewenste doel (..) Opdrachtnemer bepaalt hoe hij die instructies
meeneemt in zijn werkzaamheden.' Daarmee hangt samen:



de in de overeenkomst geel gemarkeerde bepalingen dienen ongewijzigd te worden
overgenomen. Voor zover (elders) in de overeenkomst aanpassingen plaatsvinden, dienen
deze aanpassingen geen afbreuk te doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst
gemarkeerde bepalingen.
Als in de daadwerkelijk gebruikte (ingevulde) overeenkomst bepalingen worden toegevoegd
of worden gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor het oordeel van de Belastingdienst. Dat
geldt ook ten aanzien van niet bij het verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde relevante
bepalingen, overeenkomsten (met derden), bijlagen, voorschriften, etc., zoals bijvoorbeeld
voorschriften van derden.
Aanvullingen en/of wijzigingen zijn wel mogelijk, voor zover deze geen afbreuk doen aan het
karakter van de overeenkomst. Lees voor de zekerheid de volledige toelichting op de site
van de Belastingdienst.



Vermeld altijd het kenmerknummer en de datum beoordeling Belastingdienst.



De rode tekstdelen kunt u invullen om de taken en partijen te omschrijven, in te vullen door
opdrachtgever en opdrachtnemer.



De beoordeling van de voorgelegde (model)overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf
jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in
relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn
deze beoordeling van de (voorbeeld)overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij
zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.
SFA zal bij wijzigingen hierover zo snel mogelijk communiceren.



De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn
om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen
van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen
oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de
inkomstenbelasting. Het standpunt voor de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de
omzetbelasting.

