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De Dienstbetrekking 
 
We kennen veel soorten arbeidsrelaties. Als een arbeidsrelatie een 
dienstbetrekking is, moet u loonheffingen inhouden en betalen. Loonheffingen 
zijn: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke 
bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw) en 
premies werknemersverzekeringen. 

 
U moet dus eerst bepalen of de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is. Een 
werknemer kan meer dan één dienstbetrekking bij u hebben. Hij heeft dan 
verschillende functies met elk hun eigen arbeidsvoorwaarden en beloning. U 
moet dan per dienstbetrekking een loonstaat aanleggen. In de aangifte 
loonheffingen moet u meerdere inkomstenverhoudingen aangeven. 

 
Als iemand bij u werkt, maar hij werkt niet als ondernemer en hij is niet bij u in 
dienst, moet u de betalingen aan hem aan ons doorgeven. 

 
Wat is een dienstbetrekking? 
Een dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een overeenkomst 
tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken 
werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de 
werknemer tegen betaling werkt. Meestal leggen de werkgever en werknemer 
deze afspraken schriftelijk vast, maar zij kunnen dat ook mondeling of 
stilzwijgend doen. Er is niet alleen sprake van een dienstbetrekking als 
iemand in vaste dienst is. 
Ook de omvang van het werk bepaalt niet of er een dienstbetrekking is. Er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van een dienstbetrekking bij: 
–  losse hulpkrachten en vakantiewerkers 
–  huishoudelijke werkzaamheden 
–  een ambtelijke aanstelling (benoeming) 
–  een wettelijke verplichting, zoals vroeger de dienstplicht 
–  vrijwilligerswerk 

 
Er zijn verschillende soorten dienstbetrekkingen: 
–  echte dienstbetrekking 
–  fictieve dienstbetrekking 
–  vroegere dienstbetrekking 

 
Sommige arbeidsrelaties zijn geen dienstbetrekking voor de werknemers- 
verzekeringen. Artiesten en beroepssporters vallen als aparte groep onder de 
loonbelasting. Twijfelt u of er sprake is van een dienstbetrekking, dan kunt u uw 
belastingkantoor schriftelijk om een beslissing vragen. Bent u opdrachtgever, dan 
kunt u ook uw opdrachtnemer om een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vragen. 
Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Vanaf deze datum kan 
opdrachtgever gevrijwaard worden van het risico op inhoudingsplicht door 
gebruik te maken van een zogenaamde modelovereenkomst.  

 
Echte dienstbetrekking 
Een echte dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken: 
–  De werknemer heeft zich verplicht om voor de werkgever te werken. 
–  De werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen. 
Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding. 
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Gezagsverhouding 
Er is een gezagsverhouding als u het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen 
te geven voor het werk dat moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld 
werktijden, productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer moet zich 
aan uw opdrachten en aanwijzingen houden. U kunt het geven van opdrachten 
en aanwijzingen ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij wie 
de werknemer eigenlijk werkt (bijvoorbeeld als u uw werknemer uitzendt of 
detacheert). 
Er kan ook sprake zijn van een gezagsverhouding als u nauwelijks opdrachten en 
aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld als het om eenvoudig werk gaat of als de 
werknemer specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als u helemaal geen opdrachten 
en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. 
Bijvoorbeeld als u toezicht houdt op de werkzaamheden, het werk controleert of 
klachten over het werk behandelt. 

 
Fictieve dienstbetrekking 
Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (en zelfs de hulpen van de 
opdrachtnemer) een fictieve dienstbetrekking zijn. Dat betekent dat u de 
dienstbetrekking behandelt als een echte dienstbetrekking en dat u voor de 
inhoudingen op het loon dezelfde regels moet toepassen als bij echte 
dienstbetrekkingen. 
De volgende arbeidsrelaties zijn fictieve dienstbetrekkingen voor alle 
loonheffingen: 
–  aannemers van werk en hun hulpen 
–  agenten en subagenten 
–  bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur 
–  gelijkgestelden 
–  leerlingen en stagiairs 
–  sekswerkers die werken voor een exploitant 
–  thuiswerkers en hun hulpen 
–  topsporters met een A-status van NOC*NCF 
–  uitzendkrachten 

 
Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw zijn de 
volgende arbeidsrelaties ook fictieve dienstbetrekkingen: 
–  aandeelhouders met een aanmerkelijk belang 
–  meewerkende kinderen 
–  pseudowerknemers (opting-in) 

 
Vroegere dienstbetrekking 
Bij een vroegere dienstbetrekking is de dienstbetrekking beëindigd. De ex- 
werknemer heeft nog wel inkomsten uit die beëindigde (vroegere) 
dienstbetrekking. Bijvoorbeeld een pensioen- of een ontslaguitkering. Ook 
sommige soorten uitkeringen zijn loon uit vroegere dienstbetrekking, waarvoor 
de regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en soms ook de premies 
werknemersverzekeringen gelden. 


