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Actualiteiten Wet DBA en 
Werkkostenregeling

Rien Vink,
eigenaar van Rien Vink Loonheffingen

Agenda

1. Wet DBA
a. kwade trouw in ontwikkeling

b. voortgang

c. toezichtsplan

2. WKR: personeelsactiviteiten

Wet DBA

• ingangsdatum 1 mei 2016 
• tot 1-5-2017 wennen (transitieperiode)
• instructief, implementatie en professionalisering
• tenzij kwade trouw

Zie brief d.d. 16 november 2015, EK, 2015/2016, 34 036 I en 
Beantwoording Kamervragen 19 mei 2016, DGB/2016/2084 U

Handhaving Wet DBA

• uitstel tot 1 juli 2018, tenzij kwaadwillenden
• kwaadwillenden: opzettelijk een situatie van evidente 

schijnzelfstandigheid, weet – of had kunnen weten -
dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking 

Zie brief d.d. 1 juni 2017, 2017-0000101171 

Handhaving Wet DBA 

• wederom uitstel nu tot 1 januari 2020
• kwaadwillenden: opereren in een context van opzet, 

fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, 
valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot 
ernstige concurrentievervalsing, economische of 
maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico 
aanwezig is van uitbuiting

Brief Roadmap vervanging DBA 19 februari 2018

Brief d.d. 22 juni 2018, 2018-0000112981 

• uiterlijk per 1 januari 2019 het criterium ‘gezag’ 
verduidelijkt

• onderzoek naar tarieven, tariefopbouw en 
kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten 

• gesprek met de Europese Commissie over ZZP’ers 
en lage tarieven

• onderzoekt webmodule 
• het evenwicht tussen het aantal vragen
• de aanvaardbare foutenmarge
• het aanvaardbare aantal gevallen waarin de 

webmodule niet tot een uitkomst kan komen
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Brief d.d. 26 november 2018, 
2018-0000185662 

• webmodule eind 2019 klaar
• verduidelijking gezag: uiterlijk 1-1-2019 in 

Handboek Loonheffingen
• lage tarieven: strijd met vrije vestiging en 

dienstverlening
• opt-out: omzetten in wetgeving
• uitstel tot in ieder geval 2021

Toezichtsplan arbeidsrelaties per 1-7-2018
• minimaal 100 opdrachtgevers bezoeken

• opdrachtgevers geen (model)overeenkomst voorgelegd 
• opdrachtgevers (model)overeenkomst ingediend 

waaronder: 
• opdrachtgevers die beoordeling hebben afgebroken
• opdrachtgevers (model)overeenkomst niet goedgekeurd
• opdrachtgevers met goedgekeurde (model)overeenkomst

• handhaven:
• (fictieve) dienstbetrekking én
• evidente schijnzelfstandigheid én
• opzettelijke schijnzelfstandigheid

• doel: toezicht houden, handhaven en 
praktijkervaring

Actie

• controleer overeenkomsten met zzp’ers:
• is er wel sprake van zelfstandigheid
• wordt er wel conform gewerkt
• is situatie niet gewijzigd

• als zzp toch werknemer blijkt
• pas overeenkomst aan
• maak er werknemersbetaling van

Werkkostenregeling

Personeelsactiviteiten

• feest, receptie of jubileum
• op de werkplek: nihil
• tenzij maaltijd: € 3,35
• werknemers van andere vestigingen, locaties of 

kantoren (artikel 3.7, lid 2 Urlb 2011)

Personeelsactiviteiten op locatie
• buiten de werkplek: volledig belast tenzij 

overwegend (meer dan 50%) in het kader van de 
dienstbetrekking (MvA 5 december 2014)

• meer dan 70%? (faq Belastingdienst 17 maart 2015)

• overwegend (vooral) zakelijk: gericht vrijgestelde 
posten, zoals reis- en verblijfskosten

• splitsen? (gespecificeerde rekeningen)
• zakelijk karakter duurt dusdanig lang dat men niet 

voor 20.00 uur thuis kan eten; diner onbelast? 
(Handboek Loonheffingen, oktober 2018, blz. 221)
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Personeelskosten

• betalingen aan vereniging belast (aanspraak?)
• activiteiten door vereniging onbelast, tenzij:

• niet onafhankelijk
• werkgever teveel invloed heeft

• activiteiten door fonds onbelast als
• werkgever niet meer bijdraagt dan 50%
• in afgelopen 5 jaren
• vereniging kan ook fonds zijn 
• niet i.v.m. ziekte invaliditeit, adoptie en overlijden
• betalingen aan fonds niet belast voor LH, tenzij….

Doelmatigheidstoets gebruikelijk 2018

“Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen 
van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij 
als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit 
bedrag.
Let op! Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid, 
dus bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer 
lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de 
Wet op het minimumloon of als stagiair.”

Handboek Loonheffingen, oktober 2018, blz. 34

Praktijkvoorbeelden

• afscheidsdiner met partners € 535 per persoon
• personeelsfeest in casino € 1.310 per persoon
• 4-daagse bijeenkomst op IJsland € 1.160 per 

persoon
• Sinterklaas op kantoor: cadeau per kind € 25 en 

speculaaspop € 6,75
• incentive trip Marbella € 1.935 per persoon


