
Het verdienmodel van 
de overheid
Het is weer eens zover. De overheid gaat de-

reguleren, lasten verlichten. Driewerf hoera, 

want we hebben al zoveel regels. Eerst had-

den we de VAR. Daarmee konden we aan 

de opdrachtgever duidelijk maken dat we 

ondernemer waren op basis van onze histo-

rie bij de Belastingdienst. Als achteraf bleek 

dat we geen ondernemer waren, bleef je als 

opdrachtgever in ieder geval buiten schot 

(tenzij, et cetera, je kent de overheid). 

Die VAR gaf enige zekerheid. Probleem was 

dat de combinatie van misbruik en weinig 

mogelijkheden tot incasso achteraf de over-

heid een forse derving aan loonheffing en 

premies opleverde.

Dat moet anders, dacht staatsecretaris 

Wiebes. Het moet simpeler kunnen! Dus zag 

de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsre-

laties (DBA) het licht. Wat dereguleert deze 

wet? Eigenlijk niets. We kunnen gebruik 

maken van een door de Belastingdienst 

goedgekeurde modelovereenkomst. Die 

maakt duidelijk dat we ondernemer en 

geen werknemer zijn. De criteria? Denk aan 

de frequentie van samenwerken met een 

collega, duur van de samenwerking, de zelf-

standigheid bij het uitvoeren, het gebruik 

van eigen gereedschap. En als bij controle 

de Belastingdienst oordeelt dat er toch 

sprake is werkgever- en werknemerschap, 

dan zijn beide partijen de klos. De overheid 

int alsnog loonheffing en premies (met 

boetes!). Wanneer de klus lang duurt, loop 

je als klussenbedrijf het risico je zelfstan-

digheidaftrek kwijt te raken, omdat de uren 

van de opdracht op een zeker moment niet 

meer meetellen als ondernemersuren.

Zie hier het verdienmodel van de overheid!

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard

Faillissementfraudeurs gaan het dankzij 

nieuwe wetgeving lastig krijgen. Dat is goed 

nieuws voor vakmensen die door dergelijke 

figuren zijn benadeeld. De betrapte fraudeur 

mag vijf jaar geen bestuursfunctie vervullen. 

Is de administratie verdonkeremaant, dan 

mag de fraudeur een stevig douw incasseren. 

Een nieuw zaak beginnen met achterover 

gedrukt geld wordt voor deze figuren dan 

ook een stuk lastiger. Het is afwachten of de 

vakman dankzij de nieuwe wetgeving wél zijn 

verdiende geld krijgt.
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Faillissementfraudeurs  
worden harder aangepakt

Update 
PKVW 2016

Meeste  
klussen door 
mond-tot-
mondreclame

Onlangs werd de 

PKVW Beveiligings-

richtlijn ‘Genormeer-

de samenstelling van 

componentenvoor 

gevelelementen en 

andere producten’ 

aangepast. De pdf 

met de toelichting 

kun je downloaden 

via www.politie-

keurmerk.nl.

De manier waarop vakmensen aan hun klus-

sen komen bij particuliere opdrachtgevers, is in 

grote lijnen al jaren hetzelfde. Zo is mond-

tot-mondreclame tot op vandaag veruit de 

belangrijkste acquisitiemethode, volgens de 

onderzoekers van Bouwkennis. Vakmensen 

maken ook gebruik van bemiddelingswebsites 

als Werkspot en Marktplaats, maar op een 

relatief laag niveau. Over voldoende werk 

beschikken wordt als de belangrijkste reden 

gegeven om geen gebruik te maken van plat-

formen als Werkspot.

Ben je niet aangesloten bij een belangenorganisatie en voer je vaak werk als 

onderaannemer uit? Dan kun je via de website van Bouwen Nederland een 

voorlopige Modelovereenkomst Onderhandeling, de opvolger van de VAR, 

downloaden. De Belastingdienst heeft haar fiat nog niet aan deze overeenkomst 

gegeven. Je krijgt met de overeenkomst een idee hoe de relatie van met de op-

drachtgever geregeld kan worden. 

Meer informatie: 

www.bouwendnederland.nl/modelcontracten/28697/onderaanneming.

Inspectie SZW gaat persoon- 
lijke beschermingsmiddelen  
controleren
Inspectie SZW zal tot oktober van dit jaar op bouwplaatsen in heel Nederland vakmen-

sen controleren op het bezit en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 

helmen, valbeveiliging en veiligheidsschoenen.


