
 

 

 Uitnodiging informatie avond Wet DBA 

        dinsdag 8 november 19.00 uur Alkmaar 

 

Ben je ZZP-er of werk je met ZZP-ers? Ben je DGA of huur je externe DGA’s in? 

Dan heb je te maken met de nieuwe Wet DBA ter vervanging van de VAR-verklaring! 

Deze nieuwe wet heeft nogal wat haken en ogen, maar wij helpen je graag op weg. Daarom 

nodigen wij je uit voor onze informatie avond over de Wet Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties (DBA) op dinsdag 8 november 2016 bij Grand Café Koekenbier in Alkmaar. Op 

deze avond worden de nieuwe regels op een begrijpelijke manier uitgelegd en is er gelegenheid tot 

vragen stellen. 

De Wet DBA geldt ook voor jou 

Per 1 mei 2016 is de VAR definitief vervallen en geldt de Wet DBA. Als ZZP-er, DGA of 

opdrachtgever ga je nu samenwerken op basis van een zogenaamde “overeenkomst van 

opdracht”. De Belastingdienst heeft een aantal standaard overeenkomsten gemaakt, maar vaak is 

het beter om een eigen overeenkomst op te stellen.   

Je hebt een inspanningsverplichting 

Voor 1 mei 2017 moeten alle opdrachtgevers en opdrachtnemers hun zaken op orde hebben. In de 

tussentijd geldt een zogenaamde “inspanningsverplichting”. Dat betekent dat je moet kunnen 

laten zien dat je stappen onderneemt om tot een overeenkomst te komen. Zet nu de eerste stap 

en kom naar onze informatie avond in samenwerking met Adviesgroep Auxilium!  

Programma 

De avond is kosteloos en vindt plaats op dinsdag 8 november 2016 bij Grand Café Koekenbier in 

Alkmaar. Vanaf 18 uur is er inloop met soep en broodjes, het programma start om 19.00 uur. 

19.00 uur Inleiding door Joost en Pascal van BG accountants 

19.10 uur Praktische uitleg over het beoordelingskader door Mr. Marjolein Smit (Juriste)  

20.00 uur Pauze met koffie en thee 

20.15 uur Fiscale aspecten van de Wet DBA door Drs. Ben van den Wijngaart RB (fiscalist)  

21.00 uur Vragen en eventuele screening van overeenkomsten 

21.15 – 22.00 uur Afsluitende borrel 

Geïnteresseerd?  

Schrijf je in voor deze avond door een mail te sturen aan secretariaat@bgaccountants.nl met je 

naam, bedrijfsnaam en met hoeveel personen je komt. Neem ook gerust een collega ZZP-er of 

andere geïnteresseerden mee!  

Heb je al een “overeenkomst van opdracht”? Neem die dan mee! Want aan het einde van de avond 

is er de mogelijkheid om deze te laten screenen op de criteria die de Belastingdienst hanteert. 


