CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN
Aanpassingsrapport NEN 4400-2:2017

datum: 4-6-2019
nummer: 2018-233-2a
Vervangt 2019-233-2

Onderwerp:
4.2.5.3 Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er
Situatieschets
Naar aanleiding van de discussie over de handhaving van de Wet DBA, heeft SNA gekeken
naar wat SNA kan doen om meer zekerheid te bieden aan opdrachtgevers die werken met
ZZP’ers. Daarbij wordt rekening gehouden met de (op dit moment) onduidelijkheid vanuit de
wetgever ten aanzien van de voorwaarden wanneer er sprake is van zelfstandigheid en de
mogelijkheden die de administratieve inspectie biedt. Verder is er inmiddels een groot aantal
door de belastingdienst positief beoordeelde overeenkomsten gepubliceerd (zie:
https://www.belastingdienst.nl). Naar aanleiding van bovenstaande worden de volgende
wijzigingen doorgevoerd.
Aanpassing
artikel 4.2.5.3 lid 2 wordt aangepast
(..)
2)

tussen de zzp’er en de onderneming of een met de onderneming in een groep als
bedoeld in artikel 2:24b BW verbonden rechtspersoon schriftelijk een overeenkomst
voor uitbesteden van werk of opdracht nemen tot het uitvoeren van de
werkzaamheden is gesloten. conform een door de Belastingdienst positief
beoordeelde overeenkomst;

artikel 4.2.5.3 lid 3 wordt aangepast
(..)
3)

de onderneming aantoont dat er passende beheersmaatregelen zijn getroffen om te
borgen dat er feitelijk conform de overeenkomst voor uitbesteden van werk of
opdracht nemen wordt gewerkt;

(..)
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Aan artikel 4.2.5.3 lid 7 wordt het volgende toegevoegd
(..)
7)

de onderneming van de zzp’er, tot zeven jaar na afloop van het kalenderjaar waarin
de laatste facturatie plaatsvond, een papieren en/of elektronisch dossier beschikbaar
heeft dat minimaal omvat:

—

Over de periode tot 1 mei 2016:

a)

een kopie van de VAR;

b)

een kopie van het identificatiedocument;

c)

voor zover vereist een kopie van het document waaruit de gerechtigdheid tot arbeid
als zelfstandige in Nederland blijkt;

d)

een kopie van de overeenkomst van uitbesteden van werk en/of opdracht nemen.

—

Over de periode vanaf 1 mei 2016:

a)

voor zover vereist een kopie van het document waaruit de gerechtigdheid tot arbeid
als zelfstandige in Nederland blijkt;

b)

een kopie van de overeenkomst van uitbesteden van werk en/of opdracht nemen;
Bij overeenkomsten aangegaan vanaf 1 januari 2019 gelden tevens onderstaande
eisen:

c)

een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de zzp’er, maximaal drie maanden
oud, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst (of een
geldig gelijkwaardig document);

d)

het soort identiteitsbewijs van de zzp’er welke is gecontroleerd, het nummer en de
geldigheidsduur ervan.

(..)

Ingangsdatum

1 augustus 2019

Major / minor

De nieuwe normelementen 4.2.5.3 lid
7 sub c en d: Minor

Onderdeel verkorte inspectie

Nee

Harmonisatieoverleg

18 juni 2019

Validatie

nvt
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