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Inlenen van ‘zelfstandigen‘ en ZZP-ers 
 

De regelingen rondom het inlenen van ‘zelfstandigen’ of van ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder 

Personeel) staan al enige tijd ter discussie.  

In het verleden, vóór 2014, was er de zogenaamde ‘Verklaring ArbeidsRelatie (VAR)’, op basis 

waarvan een ZZP-er fiscaal zonder risico kon worden ingeleend. Dit leidde tot maatschappelijk 

ongewenste ‘schijnconstructies’ van inlening en groei van het aantal ZZP-ers. 

Deze regeling werd daarom in 2016 vervangen door de wet ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie 

(DBA)’, de wet van de zogenaamde “modelovereenkomsten”. ZZP-ers konden vanaf dat moment nog 

slechts worden ingeleend als dat via een zogenaamde modelovereenkomst was vastgelegd, en dat 

ook ‘modelovereenkomst-conform’ in de praktijk werd gehandeld. Vanwege dit laatste bleek echter 

een zodanig fiscaal risico bij inleners te kunnen optreden, dat eveneens maatschappelijk ongewenste 

effecten optraden, als gevolg waarvan de wet DBA niet meer actief door de belastingdienst kon 

worden gehandhaafd. 

 

Sinds 2017 is het beleid dat de belastingdienst slechts handhavend optreedt in gevallen van 

duidelijke ‘schijnconstructies’ en kennelijke ‘kwaadwillendheid’. 

Omdat schijnconstructies & kwaadwillendheid voor de belastingdienst lastig te hanteren criteria zijn, 

is in de jaren 2019 en 2020 gewerkt aan een zogenaamde ‘webmodule’. 

Per 1 januari 2021 kan van deze webmodule gebruik worden gemaakt. 

De webmodule is een module die op het internet kan worden opgeroepen, en ingevuld, op basis 

waarvan de inlener een indicatie kan krijgen, dat in een concrete situatie van inlening, al dan niet 

belastingheffing bij de inlener aan de orde kan zijn. 

In de eerste helft van 2021 is het gebruik van de webmodule (nog) niet verplicht: de inlener mag er 

gebruik van maken maar het is niet verplicht. 

Nadien is, althans zo is op dit moment het voornemen, het gebruik van de webmodule ook niet 

verplicht, maar geldt het gebruiken van de module als een indicatie van ‘niet kwaadwillend zijn’. 

Ingaande 1 oktober 2021 loopt het zogenaamde handhavings-moratorium af, en is de belastingdienst 

voornemens actief te gaan handhaven op inlening van ZZP-ers.  

In voorkomende gevallen kan dan, bij de inlener, naast een nominale naheffing, belastingrente en 

een additionele verhoging (boete) worden opgelegd. 

 

Tegen bovenstaande achtergrond kan derhalve, in geval van inlening van ZZP-ers, aan onderwijs-

instellingen worden aanbevolen om per 1 januari 2021, naast een eventuele modelovereenkomst 

DBA, gebruik te maken van de webmodule.  

Dyade kan daarbij vanzelfsprekend ondersteunen. 

 

Meer weten? 

Wellicht heeft u vragen over inzet van ZZP-ers. Onze fiscalist, Geerlof Bins, staat u graag te woord. 

Geerlof Bins is te bereiken via zijn mailadres: geerlof.bins@dyade.nl of via zijn gsm: 06-36106264.  


