DISCLAIMER ZFB
Gebruik kenmerknummer modelovereenkomst
Deze modelovereenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 oktober
2017 geregistreerd onder nummer 908201712297410 beoordeelde overeenkomst.
De ZFB vereniging Zelfstandige en Freelance bedrijfsartsen stelt dit model ter
beschikking aan haar leden, ten einde hen te ondersteunen bij het inrichten van de
wet DBA, WKKGZ en wijzigingen Arbowet.
Verwijzing naar de modelovereenkomst
Bij het gebruik van deze modelovereenkomst moet er verwezen worden naar de
daadwerkelijk gebruikte overeenkomst en het door de Belastingdienst toegekende
nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:
“Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 04-10-2017
onder nummer
908201712297410 opgestelde modelovereenkomst.”
Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen
partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet
het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of
voldaan. Wijzigingen in de tekst van deze door de Belastingdienst opgestelde
modelovereenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.
Geldigheidsduur beoordeling
De ZFB heeft deze algemene modelovereenkomst laten beoordelen door de
Belastingdienst. Tussentijdse evaluatie van het gebruik van de overeenkomst kan
aanleiding vormen om de modelovereenkomst aan te passen. Het oordeel over deze
modelovereenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de
datum van opstelling, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of
regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie en de hiervoor genoemde
evaluatie kunnen aanleiding zijn het oordeel over deze modelovereenkomst voor de
toekomst in te trekken.
Geen aansprakelijkheid voor schade
De ZFB heeft met goedkeuring van de Belastingdienst deze modelovereenkomst
uitsluitend opgesteld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten
dienstbetrekking
in het kader van de loonheffingen, voldoen aan de vereisten WKKGZ, Arbowet en
privacywetgeving. De ZFB is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan
ook, van het gebruik van het model.
Ook het aanpassen van de modelovereenkomst doet iedere gebruiker op basis van
eigen risico en verantwoordelijkheid, zoals een goed ondernemer betaamt.

