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WERKEN MET
EN ALS... ZZP’ER
OPDRACHTGEVER FAILLIET?!

Aansprakelijkheid

Het kan iedere ZZP’er overkomen. De opdrachtgever betaalt

Wanneer de opdrachtgever wist dat hij u niet zou

niet meer en gaat failliet. Dat is een erg vervelende situatie,

kunnen betalen op het moment dat u de werk-

want u had net een factuur gezonden voor de in de

zaamheden verrichtte en hij heeft u daarover niet

afgelopen maand door u verrichtte werkzaamheden. Het

tijdig geïnformeerd, dan kan de bestuurder voor de

gevolg van het faillissement is dat u als gewone schuldeiser

onbetaalde facturen persoonlijk aansprakelijk zijn.

waarschijnlijk geen betaling meer zal ontvangen. Slechts in
een beperkt aantal faillissementen worden uitkeringen

Voorzorgsmaatregelen

gedaan aan gewone schuldeisers en dan betreft het vaak

U kunt schade beperken door een aantal eenvoudige

een beperkt percentage van de totale vordering.

voorzorgsmaatregelen:
•	onderzoek met wie u zaken doet om oplichting
te voorkomen (internetresearch en KvK- check);

Terugvragen BTW
Als uw facturen definitief niet meer worden betaald,

•	maak gebruik van algemene voorwaarden, met
daarin bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud;

kunt u de reeds door u afgedragen BTW bij de Belastingdienst terugvragen. Dat kan door een brief aan de

•	verlang voorschotten, met name als u veel uren

Belastingdienst te sturen waarin u aangeeft dat u niet
wordt betaald en dat u de BTW terug wenst te ontvangen.

gaat maken en veel inkoop heeft;
•

bewaak de betalingstermijnen.

Bij dat teruggaveverzoek kunt u de onbetaalde facturen
voegen. Deze procedure gaat in 2017 – 2018 veranderen.

Dit artikel is een gezamenlijke productie van advocaat
Gosse Boeve en belastingadviseur Willem Vennix,

Doorstart

beiden werkzaam bij De Groof accountants en

Het kan zijn dat de onderneming van uw opdrachtgever

adviseurs. Met advocaat Gosse Boeve heeft De Groof

Wat is raadzaam vanaf 1 mei 2016?

na het faillissement een doorstart maakt. Dat betekent

haar dienstverlening aan haar relaties op juridisch

•	Bedenk of u wel een modelovereenkomst nodig

niet dat uw oude facturen alsnog worden betaald of dat

gebied verder uitgebreid.

hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een

de doorstarter verplicht is u opnieuw te contrac-teren.

ZZP-er niet in loondienst werkt. U hoeft in deze

Als de doorstarter u wel wil contracteren, bijvoorbeeld

gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken.

vanwege uw specifieke kennis van het werk of uw

•	Op de website van de Belastingdienst zijn een

deskundigheid, kunt u afhankelijk van de situatie wel

aantal goedgekeurde modelovereenkomsten te

verlangen dat eerst uw oude facturen worden betaald.

vinden. Zo zijn er enkele algemene modellen die

NEDERLAND TELT MEER DAN 1 MILJOEN ZZP’ERS. EEN SERIEUZE GROEP OM REKENING
MEE TE HOUDEN. IN DIT ARTIKEL WORDT INGEGAAN OP DE NIEUWE WET DBA
(DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIE) VANUIT HET OOGPUNT VAN DE
ONDERNEMER DIE GEBRUIK MAAKT VAN HET INHUREN VAN ZZP’ERS EN DE POSITIE
VAN DE ZZP’ER ZELF. TOT SLOT WORDT AANDACHT BESTEED AAN DE POSITIE VAN DE
ZZP’ER IN HET GEVAL DE OPDRACHTGEVER FAILLIET GAAT.

Voor iedere opdrachtnemer

vergaand aangepast kunnen worden, maar zijn er

De regelgeving geldt voor iedere ZZP’er waarmee u werkt.

ook overeenkomsten voor specifieke beroepen.

Voor iedere zodanige relatie moet u dus overwegen om

•	Is er geen modelovereenkomst die goed aansluit bij

wel of niet loonheffing in te houden en wel of niet met

uw manier van werken dan kan uw adviseur zorg

een (model) overeenkomst te gaan werken. Het is niet

dragen voor een overeenkomst die wel aansluit bij

verplicht om een goedgekeurde (model)overeenkomst te

uw situatie en indien gewenst kan ter goedkeuring

gebruiken, maar vaak wel aan te raden.

worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Ondernemerschap opdrachtnemer?
De Wet DBA biedt ook voor de ZZP’er zekerheid over
de

inhouding

van

loonheffingen

door

•	Werk volgens de afspraken in de gebruikte

zijn

(model)overeenkomst. Indien dat nam elijk niet

VAR IS VERVANGEN DOOR WET DBA

vervangen door de Wet DBA. Deze nieuwe wet houdt

opdrachtgever. Een (model)overeenkomst

zegt

of niet meer gebeurt dan kan de Belastingdienst

In het verleden werkten opdrachtgevers en op-

in

van

echter niets over het ondernemerschap van de

u als opdrachtgever alsnog boetes en naheffingen

drachtnemers met de zogenaamde VAR (Verklaring

goedgekeurde

zekerheid

opdrachtnemer. Bij de aan-gifte inkomstenbelasting

van loonbelasting en premies sociale werk-

ArbeidsRelatie). Omdat de VAR moeilijk te controleren

kunnen krijgen omtrent de ‘overeenkomst van

wordt dit door de Belasting-dienst beoordeeld.

nemersverzekeringen opleggen.

was, is deze per 1 mei van dit jaar afgeschaft en

opdracht’ met de ZZP’er.

dat

opdrachtgevers

door

het

gebruik

model-overeenkomsten
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