checklist
opdrachtgever

De zzp’er bepaalt
zelf onder welke
omstandigheden en op
welke wijze de
werkzaamheden
worden uitgevoerd.

Ja

Nee

De zzp’er
gebruikt zijn/haar
eigen spullen
(gereedschap,
kleding, laptop
e.d.).

Ja

De zzp’er
gebruikt zijn/haar
eigen spullen
(gereedschap,
kleding, laptop
e.d.).

Nee

Ja

De zzp’er
bepaalt zijn/
haar eigen
werktijden.

Ja

De zzp’er kan
ervoor kiezen de
opdracht door
iemand anders te
laten uitvoeren.

Ja

De zzp’er is
vrij in het
aannemen van
opdrachten
van derden.

Ja

De zzp’er
bepaalt zijn/
haar eigen
werktijden.

Nee

Ja

Advies A

Nee

Advies A

Nee

Ja

De zzp’er is
vrij in het
aannemen van
opdrachten
van derden.

Ja

Advies B

De zzp’er kan
ervoor kiezen de
opdracht door
iemand anders te
laten uitvoeren.

Nee

Nee

Advies A

Nee

Advies A

Advies A
Voorlopig is/zijn uw zzp’er(s) niet DBA-proof. Dit
komt onder ander omdat er sprake lijkt te zijn van
schijnzelfstandigheid. Het is voor de Wet DBA van
belang dat een zzp’er zijn/haar eigen middelen
gebruikt en dat er geen sprake is van leiding, toezicht
en gezag. Daarnaast is de opdrachtomschrijving van
groot belang. Als u een beter beeld wilt krijgen van
de fiscaal- en arbeidsrechtelijke risico’s dan kunt u
bij Randstad een dossierscan laten uitvoeren. Deze
scan wordt uitgevoerd door een team juristen die
zich dagelijks bezighouden met zzp screenings voor
de Wet DBA. Voor € 50,- per dossier krijgt u inzicht
in hoe deze risico’s te beperken of weg te nemen.
Mocht u vragen hebben of wilt u meer weten vraag
een adviesgesprek aan www.randstad.nl/werkgevers/
wet-en-regelgeving/zzp/check-of-u-dba-proof-bent

Nee

Advies A

Advies B
Uw zzp’er(s) is/zijn op de goede weg om
DBA-proof te worden. Het is voor de Wet DBA van
belang dat een zzp’er zijn/haar eigen middelen
gebruikt en dat er geen sprake is van leiding, toezicht
en gezag. Daarnaast is de opdrachtomschrijving
van groot belang; deze wordt opgenomen in de
modelovereenkomst (indien een modelovereenkomst
wordt gebruikt) en de Belastingdienst zal onder
meer controleren of conform de modelovereenkomst
wordt en is gewerkt. Randstad biedt een speciale
ZZP dienstverlening aan waarmee u, bij de
producten Plus en Compleet, wordt geholpen een
opdrachtomschrijving te formuleren die conform
de Wet DBA is. Mocht u vragen hebben of wilt
u meer weten vraag een adviesgesprek aan
www.randstad.nl/werkgevers/wet-en-regelgeving/
zzp/check-of-u-dba-proof-bent

