
Belastingdienst, Postbus 30206, 2500 GE '.s-Gravenhage 

Branchevereniging voor klussenbedrijven VLOK 
t.a.v. de heer K. Huisman 
Postbus 582 
2700 AN Zoetermeer 

Betreft: beoordeling overeenkomst Wet DBA 

Geachte heer Huisman, 

Belastingdienst 

Op 26 september 2021 legde u per email namens de brancheorganisatie 
Vereniging VLOK aan de Belastingdienst twee overeenkomsten voor met het 
verzoek deze (opnieuw) te beoordelen of er een verplichting is tot het afdragen of 
voldoen van loonheffingen als door alle partijen conform deze overeenkomst wordt 
gewerkt. Op 25 maart 2022 hebt u een nadere toelichting verschaft op deze 
overeenkomsten. 

De overeenkomsten die u beoordeeld wilt hebben zijn de volgende: 
1. Algemene Voorwaarden 2021 Parket+ bijbehorend opdrachtformulier
2. Algemene Voorwaarden 2021 voor vakmensen + bijbehorende
opdrachtformulier
De algemene voorwaarden en het opdrachtformulier tezamen is de te beoordelen
overeenkomst.

U legde deze overeenkomsten voor namens de bij uw branchevereniging 
aangesloten opdrachtnemers (klusbedrijven) en opdrachtgevers 
(consumenten/bed rijven). 

In deze brief ga ik specifiek in op de overeenkomst 'Algemene Voorwaarden 2021 
Parket'. Ten aanzien van uw andere overeenkomst ontvangt u een aparte brief. 

De Algemene Voorwaarden 2021 Parket zal worden aangegaan middels het 
ondertekenen van het opdrachtformulier. Het gaat om een incidentele opdracht tot 
het leggen van vloeren. De soorten vloeren die onder de noemer parket kunnen 
worden gelegd zijn: parketvloeren, andere houten vloeren, laminaat- en 
kurkvloeren. Opdrachtgever in deze overeenkomst kan een bedrijf zijn of een 
particulier. De opdrachtnemer uit deze overeenkomst is aangesloten bij VLOK. 
VLOK biedt de opdrachtgever een extra garantie, als hij deze overeenkomst 
aangaat met een opdrachtnemer die bij VLOK is aangesloten. Bij het overhandigen 
van de offerte worden de Algemene Voorwaarden 2021 Parket altijd aan de 
opdrachtgever verstrekt. De daadwerkelijke opdracht wordt pas gegeven middels 
het .ondertekenen van het opdrachtformulier. 
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