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Belastingdienst akkoord met  
nieuwe zzp-modelovereenkomsten

S
inds de inwerkingtreding van de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsrela
ties (DBA) in 2016 kunnen opdrachtge
ver en zzp’er op basis van een door de 
Belastingdienst positief beoordeelde 
modelovereenkomst werken. De gel
digheidstermijn van de oorspronkelijke 

modelovereenkomsten uit 2016 is inmiddels verlopen. 
En over een eventuele invoering van een webmodule1 
moet het huidige kabinet zich nog buigen. Die web
module zou de modelovereenkomsten mogelijk  
vervangen of aanvullen. Deze is echter bepaald niet 
passend voor de zorg. Daarom zijn we verheugd  
dat de Belastingdienst onze nieuwe modelover
eenkomsten voor de mondhygiënistenpraktijk heeft  
goedgekeurd voor een nieuwe periode van vijf jaar. 
Werken met (en conform!) deze nieuwe modellen 
betekent dus weer werken buiten dienstbetrekking.

Beschikbaarheid overeenkomsten
De twee nieuwe modelovereenkomsten vindt u op 
belastingdienst.nl (zoek op modelovereenkomsten 
mondhygiënist’). Het gaat om de:  
•  overeenkomst van praktijkwaarneming, voor tij

delijke vervanging;
•  overeenkomst van praktijkmedewerking, voor 

tijdelijk extra capaciteit in de praktijk. 
Figuur ‘Werkvorm’ toont hoe beide zzpvormen 
zich verhouden tot het totaal van mogelijke  
vormen van beroepsuitoefening. 
De nieuwe overeenkomsten lijken sterk op hun 
voorgangers. Het belangrijkste verschil is een ver
dere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er 
om cliënten of personeel van de (voormalige)  
opdrachtgever te werven. Daarnaast wordt ook van 
de zzp’er verlangd dat hij zich aan de nieuwe Wet 

toelating zorgaanbieders (Wtza) houdt. Ons advies 
is nieuwe samenwerkingen vast te leggen op basis 
van de nieuwe overeenkomsten. Deze hebben  
immers het ‘stempel van de Belastingdienst’. Bij lo
pende samenwerkingen, zeker in geval van een  
beperkte resterende looptijd, is het niet strikt  
noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten. 
Al geeft dit uiteraard wel meer zekerheid.  

Minicollege ‘Zzp’er in de zorg in tien minuten’
Alles over het werken met of als een zzp’er? Bekijk 
het online VvAAminicollege en veel meer via vvaa.
nl/zzp of gebruik de QRcode. 

Voetnoot:
1.  Meer over de webmodule leest u in ‘Blijven  

werken met zzp’ers in de mondzorgpraktijk?’ 
(E.M. van Dam, NTvM, maart 2021).

Opdrachtgever en zzp’er kunnen op basis van een modelovereenkomst 
‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de 

zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen 
loonheffingen hoeft af te dragen. Op 10 maart van dit jaar gaf de 

Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe modelovereenkomsten 
voor mondhygiënisten, voorgelegd door NVM en VvAA.
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