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De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de 
Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen 
of voor de bij deze overeenkomst betrokken partijen een verplichting is tot het afdragen of 
voldoen van loonheffingen als door alle partijen volgens deze overeenkomst wordt gewerkt. 

 

Het verzoek heeft betrekking op een bemiddelingsovereenkomst, zoals bedoeld in art.7:425 e.v. 
BW, tussen een zelfstandige en een bemiddelaar. De bemiddeling ziet op het tot stand komen van 
overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk tussen de zelfstandige en 
derden/opdrachtgevers. De arbeidsrelatie tussen die partijen maakt géén onderdeel uit van deze 
modelovereenkomst. 

 
Beoordeling op basis van het verzoek 

Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst, onder voorbehoud van 
hetgeen hieronder in de toelichting is opgenomen, voor de bemiddelaar niet leidt tot de 
verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat geen sprake is van een echte of 
fictieve dienstbetrekking tussen bemiddelaar en zelfstandige. Met betrekking tot de zelfstandige 

maak ik het voorbehoud dat ik niet heb beoordeeld en/of niet kan beoordelen of de zelfstandige 
een ondernemer voor de inkomstenbelasting en/of omzetbelasting is. Verder ga ik bij mijn 
beoordeling uit van de op dit moment geldende regelgeving. 

 
Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

 
1. De afwezigheid van een arbeidsrelatie tussen bemiddelaar en zelfstandige. 
2. De reikwijdte van deze beoordeling. 

(Mijn standpunt geldt onder de voorwaarde dat bemiddelaar en zelfstandige in de praktijk ook 
volgens de voorgelegde overeenkomst handelen. Ik heb de overeenkomst uitsluitend 
beoordeeld voor de loonheffingen.) 

3. Het gebruik van de beoordeelde overeenkomst. 

(Kenmerknummer Belastingdienst; geldigheidsduur en gevolgen van aanvullingen en 
wijzigingen.) 

 

Toelichting bij deze beoordeling 

 
1. Geen arbeidsrelatie tussen bemiddelaar en zelfstandige 

Uit de beoordeling komt naar voren dat bij werken op basis van deze overeenkomst de 
zelfstandige uitsluitend werkzaamheden zal gaan verrichten voor een opdrachtgever. Er ontstaat in 
dit geval dus geen arbeidsrelatie tussen de zelfstandige en de bemiddelaar. In de beoordeelde 
overeenkomst spreken de bemiddelaar en de zelfstandige uitsluitend ter zake van de bemiddeling 
af wat hun onderlinge rechten en plichten zijn én van belang is dat zij hiernaar ook feitelijk (zullen) 

handelen. Mocht de feitelijke situatie echter afwijken van hetgeen partijen hebben afgesproken, 
dan is in beginsel niet relevant of partijen hebben bedoeld géén arbeidsrelatie te willen aangaan.  

 

De bemiddelingsovereenkomst voorziet in een optionele bijkomende dienstverlening door de 
bemiddelaar ten behoeve van de zelfstandige. Deze niet verplichte dienstverlening kan onder meer 
betrekking hebben op de afhandeling van de facturering namens zelfstandige en het vervullen van 
een kassiersfunctie met betrekking tot de betalingen die uitsluitend opdrachtgever verschuldigd is 
aan de zelfstandige/opdrachtnemer (zie onder meer: artikel 2, lid 1, letters c/d/e 
modelovereenkomst.). Bij mijn beoordeling heb ik laten meewegen dat de bijkomende 

dienstverlening een keuze van de zelfstandige is. Mocht de zelfstandige deze keuze niet meer 

hebben en/of de bemiddelaar legt de bijkomende dienstverlening op aan de zelfstandige , dan geldt 
mijn goedkeuring in zoverre niet. Het uitvoeren van een bemiddelingsovereenkomst, eventueel met 
de bijkomende niet verplichte dienstverlening zoals beschreven in deze modelovereenkomst, heeft 
als zodanig niet tot gevolg dat een echte of fictieve dienstbetrekking ontstaat tussen de 
zelfstandige en de bemiddelaar. Daarom heeft het werken volgens de bijgevoegde overeenkomst 
geen gevolgen voor de loonheffingen voor de bemiddelaar. 

 
Over de gevolgen voor de loonheffingen van een eventuele arbeidsrelatie tussen de 
zelfstandige/opdrachtnemer en de opdrachtgever/derde, die door bemiddeling tot stand komt, kan 
op basis van deze bemiddelingsovereenkomst geen oordeel worden gegeven.  
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Mocht bij de opdrachtgever/derde feitelijk sprake zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking 
(arbeidsovereenkomst) ex artikel 7: 610 BW, dan kwalificeert de overeengekomen dienst als 
arbeidsbemiddeling in de zin van artikel 1, lid 1, sub b, Wet allocatie arbeidskrachten door 
bemiddelaars (hierna: Waadi). De overeengekomen bemiddelingsvergoeding is in deze situatie op 

de voet van artikel 3, lid 1, Waadi niet toegestaan. Zie artikel 2, lid 1, sub a.  

 
2. Zekerheid onder voorwaarde conform feitelijke uitvoering 

De bemiddelaar hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk 
handelen volgens hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde 
overeenkomst. 

 

Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van een verzoek om verlenging van de 
modelovereenkomst met het (inmiddels vervallen) nummer 9051625886. Ik heb mijn oordeel 
uitsluitend gebaseerd op de tekst van de modelovereenkomst zoals deze thans is. Op mogelijk 
eerder ingenomen standpunten wordt niet teruggekomen.  
 

3. Geen oordeel over ondernemerschap inkomstenbelasting of gevolgen voor de 
omzetbelasting en vennootschapsbelasting 

Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De 
Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de 
vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van 

loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel 
geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten in de inkomstenbelasting. Het standpunt voor 
de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de omzetbelasting. 
Ook als deze overeenkomst gebruikt wordt door een zelfstandige die een niet-natuurlijk persoon is 
(zoals een besloten vennootschap), houdt het oordeel slechts in dat de bemiddelaar geen 
loonheffingen verschuldigd is. Dit oordeel heeft geen betekenis voor de vennootschapsbelasting. 
Ook ten aanzien van overige specifieke (niet fiscale) wet- en regelgeving, kan de Belastingdienst 

geen oordeel geven. 

 
4. Kenmerknummer beoordeling en verwijzing naar de modelovereenkomst 

Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 9052124224. 

 
Verwijzing naar de beoordeling 

Als bemiddelaar en zelfstandige ervoor kiezen om te werken volgens een door de Belastingdienst 
beoordeelde overeenkomst, kan in de overeenkomst tussen bemiddelaar en zelfstandige 
bijvoorbeeld de volgende tekst worden opgenomen: 

 
“Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 22 maart 2021 onder nummer 
9052124224 beoordeelde overeenkomst.” 

 
5. Gemarkeerde bepalingen, aanvullingen en wijzigingen 

In deze overeenkomst zijn bepaalde artikelen gemarkeerd. Deze bepalingen bevatten 
voorwaarden, die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van een echte of fictieve 
dienstbetrekking. Deze bepalingen mogen dan ook niet worden gewijzigd. Mochten deze 
gemarkeerde bepalingen (toch) worden gewijzigd, dan kan na wijziging in elk geval niet meer 
de zekerheid worden ontleend dat de bemiddelaar geen loonheffingen hoeft af te dragen of te 

voldoen. 
De niet-gemarkeerde artikelen mag u wel aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, mits 

deze niet in strijd komen met de gemarkeerde artikelen en/of het karakter van de 
modelovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het van toepassing zijn/verklaren van niet bij het 
verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde voorschriften, algemene voorwaarden etc.  

 
6. Geldigheidsduur beoordeling 

Deze beoordeling van de voorgelegde modelovereenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, 
te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante 
wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie of gewijzigd beleid kan aanleiding 

zijn deze beoordeling van de modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de 
Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. 
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7. Geen aansprakelijkheid voor schade 

De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van 
zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De 
Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van 

de overeenkomst.
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MODEL BEMIDDELINGSOVEREENKOMST 

Tussen bemiddelaar en zelfstandige 

 
Bemiddelaar Bedrijfsnaam 
bemiddelaar Contactpersoon 
Adres, postcode + plaats 
Telefoonnummer Emailadres 

en 

  
 

Hierna te noemen “partijen”, zijn het volgende overeen gekomen. 

 

Artikel 1. Aard van de overeenkomst 

1. Partijen komen een overeenkomst tot bemiddeling overeen, voor diensten als bedoeld 
in artikel 2; 

2. Bemiddelaar is geen partij bij de overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk 

tussen Zelfstandige en diens opdrachtgever, voor wat betreft het verrichten van de 

overeengekomen werkzaamheden; 

3. Zelfstandige verbindt zich in deze overeenkomst niet tot het verrichten van 

werkzaamheden jegens de opdrachtgever noch de bemiddelaar.  

 

Artikel 2. Dienstverlening van Bemiddelaar 

1. Bemiddelaar biedt, als bemiddelend en faciliterend dienstverlener, de 

volgende optionele diensten aan Zelfstandige: 
a. Bemiddelaar brengt Zelfstandige en opdrachtgever met elkaar in contact, opdat zij 

een overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk met elkaar aangaan. 
Zelfstandige beslist zelf of hij/ zij de overeenkomst van opdracht/ aanneming van 
werk met opdrachtgever aangaat. De kosten voor deze dienstverlening bestaan uit 

een eenmalige vergoeding voor bemiddeling van € XX (exclusief BTW) en/ of een 
variabele vergoeding van € XX per uur exclusief BTW en/ of XX% van het 
factuurbedrag exclusief BTW. Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de 
opdrachtgever kwalificeert als een werknemer in de zin van artikel 7: 610 BW 
wordt conform artikel 3 lid 1 Waadi geen tegenprestatie bedongen voor de 

bemiddeling. 

b. Bemiddelaar verzorgt namens Zelfstandige de schriftelijke vastlegging en 

afhandeling van de overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk tussen 
Zelfstandige en diens opdrachtgever. De kosten voor deze dienstverlening 

bedragen XX % van het factuur bedrag/ € XX per uur exclusief BTW. Ja/ nee

Zelfstandige 

Bedrijfsnaam 

Naam 
KvK uittreksel (niet ouder dan een jaar)  

Adres, postcode + plaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

IBAN rekeningnummer 
BTW nummer 
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c. Bemiddelaar verzorgt namens Zelfstandige de facturatie van Zelfstandige 

aan diens opdrachtgever, op naam en voor rekening van Zelfstandige. De 
facturatie vindt plaats op weekbasis/maandbasis/na afronding van (een deel 
van) de werkzaamheden. De facturatie geschiedt op basis van een tijdig 
aangeleverde, niet betwiste declaratiestaat. De kosten voor deze 

dienstverlening bedragen XX % van het factuur bedrag/ € XX per uur  
exclusief BTW. Ja/ nee 

d. Bemiddelaar verzorgt namens Zelfstandige zijn debiteurenbeheer. 
Bemiddelaar controleert de tijdige betaling (in de regel XX dagen na factuur 
datum), stuurt een herinnering en treedt in overleg met Zelfstandige wanneer 
diens opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, zodat uit naam van 
Zelfstandige passende maatregelen/stappen kunnen worden ondernomen. De 

kosten voor deze dienstverlening bedragen XX % van het factuur bedrag/ € 
XX per uur  exclusief  BTW. 

Ja/ nee 

e. Bemiddelaar verzorgt de voorfinanciering van de door de Zelfstandige  te 
ontvangen betalingen van diens opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever de 

verschuldigde betaling niet voldoet, en ondanks de inspanningen van 
Bemiddelaar als bedoeld in lid 1, letter d van dit artikel in gebreke blijft, 
restitueert Zelfstandige het voorgefinancierde bedrag binnen XX dagen na 
schriftelijk verzoek daartoe aan Bemiddelaar. Het risico van niet- betaling door 

Opdrachtgever ligt volledig bij Zelfstandige. De kosten voor deze 
dienstverlening bedragen XX % van het factuur bedrag/ € XX per uur exclusief 
BTW. Ja/ nee 

f. Bemiddelaar verzorgt een debiteurenrisicodekking. De kosten voor deze 
dienstverlening bedragen XX % van het factuur bedrag/ € XX per uur exclusief 
BTW. Ja/ nee 

2. Indien facturatie onderdeel van de dienstverlening is conform artikel 2 lid 1  sub c, 
vindt na elke facturatie aan de opdrachtgever, facturatie plaats voor de 
overeengekomen diensten van Bemiddelaar aan Zelfstandige. De facturen van 
Bemiddelaar voor deze dienstverlening worden in mindering gebracht op de door de 
opdrachtgever betaalde facturen. 

 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst 
1. Deze overeenkomst vangt aan op ……….. en duurt tot ……………./ wordt 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Deze overeenkomst kan tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd door 

ieder der partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van (invullen) maand(en). 
Een en ander met inachtneming van artikel 5 lid 2 en  3. 

 
Artikel 4. Status Zelfstandige en te overleggen documenten 
Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de overeengekomen diensten als bedoeld in 

artikel 2, verstrekt de Zelfstandige de Bemiddelaar de benodigde informatie over de zaken 
als genoemd in lid 1 tot en met 4. Indien hier wijzigingen in optreden zal Zelfstandige de 
Bemiddelaar hierover binnen vijf werkdagen informeren: 

1. De onderneming van Zelfstandige staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel; 

2. Zelfstandige beschikt over de benodigde beroepskwalificaties, ervaring en 

deskundigheid die zijn vereist voor de zelfstandige uitvoering van de 

overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk; 

3. Zelfstandige bevestigt: 

a. Te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke dekking past 
bij de overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk. Ja/ nee
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b. Te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke dekking past 

bij de overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk. Ja/ nee 

c. Te beschikken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke dekking past bij 

zijn jaarlijkse omzet. Ja/ nee 

d. Algemene Voorwaarden te hanteren als onderdeel van de overeenkomst van 

opdracht/ aanneming van werk. Ja/ nee 

e. Te beschikken over benodigde bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld: werktuigen en/of 
gereedschappen). Ja/ nee/ niet van toepassing 

4. Voor zover vereist overlegt Zelfstandige de documenten waaruit zijn/ haar 

gerechtigdheid tot arbeid als zelfstandige in Nederland blijkt. 
 

Artikel 5. Andere werkzaamheden en toepassing vergoeding 

1. Zelfstandige kan, gedurende de duur van de aangegane overeenkomst van 

opdracht/ aanneming van werk die door bemiddeling van Bemiddelaar tot stand is 
gekomen, opdrachten van andere opdrachtgevers aannemen en uitvoeren; 

2. Tenzij er sprake is van een eenmalige vergoeding, blijft de bemiddelingsvergoeding 

als bedoeld in artikel 2 lid 1a aan Bemiddelaar verschuldigd gedurende de duur van 
de overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk tussen Zelfstandige en diens 
opdrachtgever die door bemiddeling van Bemiddelaar tot stand is gekomen. Deze 
vergoeding blijft verschuldigd tot een jaar na beëindiging van de (laatste) 
overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk tussen Zelfstandige en 
betreffende opdrachtgever; 

3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 2 verbeurt Zelfstandige een dadelijk en ineens 
opeisbare boete van € XX per overtreding, alsmede nadat bemiddelaar bij 
aangetekende brief van de overtreding in kennis is gesteld een boete van € XX voor 
iedere dag dat de overtreding voortduurt na die kennisgeving, onverminderd de 

gehoudenheid van zelfstandige de volledige te dier zake geleden schade te vergoeden. 
Het totaal van de boeten en schadevergoeding genoemd in dit lid zal het bedrag van 
het totaal van de vergoedingen uit de gesloten overeenkomsten met de relatie van de 
bemiddelaar niet overschrijden. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

a. Zelfstandige vrijwaart bemiddelaar volledig tegen aanspraken voor schade die verband 
houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Zelfstandige, bij de 

uitvoering van de werkzaamheden voor diens opdrachtgever of derden. Zelfstandige is 
zelf aansprakelijk voor een onrechtmatige daad; 

b. Behoudens bepalingen van dwingend recht en de redelijkheid en billijkheid, is 

Bemiddelaar niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van uitvoering 
van deze bemiddelingsovereenkomst. 

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; 

2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen 
daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden berecht door de 
rechtbank binnen het arrondissement waarin de Bemiddelaar is gevestigd. 

 

Aldus overeengekomen te ............................................... op .. ............. 

 

Bedrijfsnaam bemiddelaar Bedrijfsnaam Zelfstandige 

 
Handtekening bemiddelaar: Handtekening Zelfstandige: 
 


