
 

 

 

Bijlage bij ‘ Wet DBA: werk aan de winkel voor de flexbranche ’ 
 
Modellen bij bemiddeling zzp’ers 
 
Bij de bemiddeling van zzp’ers worden drie verschillende modellen 
gebruikt: 
 
Zuivere bemiddeling 
In dit model bestaat er geen relatie tussen bemiddelaar en zzp’er of 
opdrachtgever. De bemiddelaar zorgt slechts dat de verbinding tot stand 
komt, de overeenkomst en (betalings)verplichtingen ontstaan uitsluitend 
tussen zzp’er en opdrachtgever. 
 
 
Intermediairmodel 
In het intermediairmodel blijft de uiteindelijke opdrachtovereenkomst een 
aangelegenheid van zzp’er en opdrachtgever, maar levert de 
bemiddelaar ook diensten aan beide partijen. 
 
 
Tussenkomstmodel 
In het tussenkomstmodel staat de intermediair feitelijk tussen 
zzp’er en opdrachtgever in: Overeenkomsten ontstaan 
tussen zzp’er en intermediair, en tussen intermediair en 
opdrachtgever. Datzelfde geldt voor de facturering en 
betaling. 
 
Voor de eerste twee modellen geldt dat de Wet DBA vooral zijn weerslag heeft op de relatie tussen zzp’er 
en opdrachtgever: de intermediair is immers geen partij in de opdrachtgeversrelatie. Wel moet er 
rekening mee worden gehouden dat in het intermediairmodel het gehele stelsel van overeenkomsten 
(dus ook die tussen intermediair en zzp’er en opdrachtgever) ter toetsing moet worden voorgelegd aan 
de Belastingdienst. 
 
In de praktijk komt het tussenkomstmodel het meeste voor. En juist dit model stond in de eerste plannen 
van de Staatssecretaris ter discussie, reden voor de branche om stevig op de trom te slaan. In de 
aangepaste plannen is toch een modelovereenkomst opgenomen die het tussenkomstmodel mogelijk 
maakt.  
 
Alternatief 
Samen met onze partner Köster Advocaten heeft Professionals in 
Flex een ander model ontwikkeld dat intermediairs kunnen 
toepassen. Hierin wordt de directe contractrelatie tussen 
opdrachtgever en zzp’er in stand gehouden, maar wordt de 
dienstverlening aan zzp’er en opdrachtgever door gescheiden 
rechtspersonen geleverd. Hierdoor kan een maximale dienstverlening 
aan beiden worden geborgd, zonder dat de rollen worden vermengd: 
de driehoeksrelatie uit het intermediairmodel, die arbeidsrechtelijk 
nogal eens voor problemen kan zorgen, wordt hiermee voorkomen. 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Martin Staats, 
associate Profssionals in flex. 


