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Om het bedrijfsleven tegemoet te treden 

geeft de belastingdienst een oordeel over 

(model)overeenkomsten. Wanneer je de zo’n 

goedgekeurde modelovereenkomst hanteert 

met je opdrachtgever, dan krijgt deze alsnog 

zijn vrijwaring. 

Overigens is dat niet meer zo automatisch als 

met de VAR. Voortaan rust nu ook bij de op-

drachtgever een eigen verantwoordelijkheid 

om ervoor te zorgen dat de overeenkomst de 

lading goed dekt. Want als de belasting-

dienst aan de hand van de feiten vaststelt dat 

er sprake is van een schijnconstructie of het 

van toepassing zijn van de regeling voor ‘ge-

lijkgestelden’, komt er alsnog een naheffing. 

Bij de toetsing wordt gekeken of in de feite-

lijke arbeidsrelatie de elementen arbeid, loon 

en gezag samenkomen.

Uitvoeringsvoorwaarden

Als brancheorganisatie voor klussenbedrij-

ven heeft de VLOK het oordeel van de belas-

tingdienst over een aanvulling van de VLOK-

Uitvoeringsvoorwaarden gevraagd. Deze 

algemene voorwaarden zijn zowel toepas-

baar bij consumenten1 als bij zakelijke op-

drachtgevers.

De belastingdienst heeft in beginsel akkoord 

gegeven op de beperkte aanvulling van de 

VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden (zie kader)2. 

Het VLOK-voorstel is gebaseerd op teksten die 

zijn gebruikt in overeenkomsten die al eerder 

door de belastingdienst zijn beoordeeld.

Op 25 april 2016 houdt de VLOK een voorlich-

tingsbijeenkomst over de nieuwe voorwaar-

den in het Campanile Hotel in Amersfoort. 

Kees Huisman

www.vlok.nl

Per 1 mei 2016 gaat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in en 

zal de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) verdwijnen. Voortaan zal de relatie tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer door de belastingdienst worden beoordeeld aan 

de hand van de omstandigheden. Als je voor zakelijke opdrachtgevers werkt is dit 

een belangrijke verandering. Want met een geldige VAR kon je hen vrijwaren van 

naheffingen door de belastingdienst.

VLOK – Uitvoeringsvoorwaarden
worden modelovereenkomst

Aan artikel 3 worden toegevoegd een zesde lid:

6. Indien de opdrachtgever geen consument is:

a.  Partijen uitsluitend met elkaar wensen te 

contracteren op basis van een overeenkomst 

van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW 

dan wel een aannemingsovereenkomst in de 

zin van artikel 7:750 e.v. BW en uitdrukkelijk 

niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan 

te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW; 

b.  Partijen ervoor kiezen om in voorkomende 

gevallen de fictieve dienstbetrekking van 

thuiswerkers of gelijkgestelden zoals be-

doeld in de artikelen 2b en 2c 

Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de 

artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing 

gevallen waarin arbeidsverhouding als 

dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit 

van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten 

toepassing te laten en daartoe deze overeen-

komst opstellen en ondertekenen voordat 

uitbetaling plaatsvindt; 

c.  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk 

mee akkoord dat het klussenbedrijf ook ten 

behoeve van andere opdrachtgevers werk-

zaamheden verricht, en

d.  Opdrachtgever verklaart zich ervan te heb-

ben vergewist, dat ingeval van een aanne-

mingsovereenkomst het klussenbedrijf de 

werkzaamheden uitsluitend verricht in het 

kader van de onderneming.

Artikel 4, lid 2 van de VLOK-

Uitvoeringsvoorwaarden aan te vullen tot:

“Het klussenbedrijf is bij het uitvoeren van de 

overeengekomen werkzaamheden geheel zelf-

standig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder 

toezicht of leiding van de opdrachtgever. Bij de 

voorbereidingen en uitvoering van de opdracht 

zal het klussenbedrijf, voor zover redelijkerwijs 

mogelijk, inspelen op en rekening houden met de 

wensen en instructies van de opdrachtgever 

omtrent het resultaat van de opdracht.”

1 De VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden zijn goedgekeurd door de Consumentenbond en Vereniging eigen Huis.

2 Ten tijde van het opstellen van deze tekst had de VLOK de formele beslissing van de belastingdienst nog niet ontvangen.
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De manier om leden hierbij te steunen is ei-

genlijk eenvoudig en kun je – als VLOK - in 

vier stappen doen:

1. Je helpt je leden met het maken van 

goede afspraken

VLOK-leden maken hun afspraken met be-

hulp van de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn bruikbaar voor zake-

lijke en particulier opdrachtgevers geschikt.

 Zekerheid voor consument 

De consument weet dat de afspraken worden 

gemaakt met door de Consumentenbond en 

Vereniging Eigen Huis goedgekeurde VLOK-

Uitvoeringsvoorwaarden. Daardoor weet de 

consument dat het gaat om voorwaarden 

waar voor beide partijen redelijke en voor de 

hand liggende rechten en plichten zijn opge-

nomen.

 Zekerheid voor zakelijke klant (NIEUW in 2016)

De zakelijke klant heeft in de per 1 mei 2016 

aangevulde VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 

een door de belastingdienst beoordeelde 

modelovereenkomst waarmee hij in staat is 

zich in te dekken tegen naheffingen van 

loonheffing, omdat de voorwaarden duide-

lijk maken dat het VLOK-lid de werkzaam-

heden uitdrukkelijk niet in dienstverband 

uitvoert, maar als zelfstandige ondernemer. 

 Zekerheid voor klussenondernemer

Het VLOK-lid weet, dat de consument, die een 

geschil voorlegt aan de Geschillencommissie 

Klussenbedrijven, openstaande facturen voor 

de klus bij de Geschillencommissie in depot 

moet storten. Daarmee heeft hij de zekerheid, 

dat hij het geld krijgt waarop hij recht heeft.

2. Je helpt je leden dat zij hun afspra-

ken goed kunnen nakomen,

 Tips

VLOK-leden krijgen in druk of via het ledenpor-

taal op de VLOK-site talrijke tips hoe om te gaan 

met allerlei situaties: over omgaan met bijzon-

dere situaties, omgaan met klachten, incasso 

van je facturen en andere praktische zaken.

 Trainingen en workshops

Omdat voorkomen beter is dan genezen 

verschaft de VLOK samen met fabrikanten 

en leveranciers in het kader van het VLOK-

Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en 

Zekerheid allerlei mogelijkheden om je ken-

nis en vaardigheden bij te spijkeren. 

3. Je garandeert dat je leden hun 

afspraken nakomen

 VLOK-nakomingsgarantie

Met de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden ga-

randeert de VLOK dat een VLOK-lid het bin-

dend advies van de Geschillencommissie 

Klussenbedrijven uitvoert. 

 Aansprakelijkheid

Als ondernemer hoef je voor schade niet schuldig 

te zijn om toch aansprakelijk te zijn. En daarmee 

verplicht om de schade te vergoeden. VLOK-

leden kunnen gebruik maken van een goede col-

lectieve Aan-sprakelijkheidsverzekering voor 

Bedrijven (AVB).

4. Je maakt bij het publiek bekend, dat 

VLOK-leden hun afspraken nakomen

De VLOK draagt de voordelen van het werken 

met VLOK-leden uit via allerlei communicatieka-

nalen:

  via de VLOK-site met een apart gedeelte 

voor consumenten

  met een consumentenflyer

  met advertenties in Wonen Totaal

  met presentaties en stands op woon- en 

consumentenbeurzen

  met de hulp van leden op regionale en 

plaatselijke manifestaties

  met andere branche-organisaties die 

inzetten op het promoten van het logo 

Tweezijdige Algemene Voorwaarden

  via promotie door onze partners: 

Consumentenbond en Vereniging Eigen 

Huis

  met publicaties in de landelijke en regiona-

le pers, radio en televisie. 

Het vertrouwen dat het allemaal vanzelf goed komt is voor de consument van het 

grootste belang. Daarop is de ondersteuning vanuit de VLOK dan ook gericht. Daar 

liggen dus ook de voordelen van het lidmaatschap.

VLOK – de ultieme zekerheid 
voor de consument
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