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Het definitieve einde van
de VAR
Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over het voortbestaan van de Verklaring
Arbeidsrelaties (VAR). Inmiddels is de kogel door de kerk: De huidige VAR-regeling
wordt per 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties (DBA).

Waarom wordt de VAR afgeschaft? Deze
vraag stelden wij aan Jeroen Govers RB van
Tijssen cs. “Het probleem met de huidige
regeling is dat de VAR - in de ogen van het
kabinet - zorgt voor schijnzekerheid”, legt
Jeroen uit. “Men werd soms gekwalificeerd
als “zelfstandige”, terwijl in de praktijk
eigenlijk gewoon sprake was van een
dienstbetrekking. De Belastingdienst kon
dit lastig controleren en bovendien waren
alle eventuele financiële consequenties
nadien voor rekening van de opdracht
nemer. De opdrachtgever bleef veelal
buiten schot en dit zorgde voor veel
onzekerheid bij de zzp’ers.”

Wet Deregulering beoordeling arbeids
relaties
Hij vervolgt: “De VAR gaat verdwijnen per
1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan
geen VAR meer aanvragen. Per deze datum
gaat de Wet DBA in. Deze wet regelt de
relatie tussen opdrachtgever en de
opdrachtnemer in de vorm van een overeenkomst. De grootste verandering van de
Wet DBA ten opzichte van de VAR is, dat
de verantwoordelijkheid van informatie
over arbeidsverhoudingen zowel bij
opdrachtgever als opdrachtnemer komt te
liggen. Als de Belastingdienst bij de samenwerking een dienstverband vaststelt zijn de
(financiële) gevolgen niet meer geheel voor
de zzp’er, maar ook voor de opdrachtgever!”

Wat zijn de gevolgen voor opdracht
gever / opdrachtnemer?
“Wordt er gewerkt volgens een door de
Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever vooraf
zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft
af te dragen”, legt Jeroen Govers uit. “De
opdrachtnemer is dan tevens niet ver
zekerd voor de werknemersverzekeringen
(WW, ZW en WIA). Hiertoe wordt een

a antal modelovereenkomsten ontwikkeld
door de Belastingdienst, in samenwerking
met externe organisaties. Tevens bestaat
de mogelijkheid om eigen overeenkomsten
ter goedkeuring voor te leggen aan de
Belastingdienst. Goedgekeurde (model)
overeenkomsten zullen worden gepubliceerd
op haar website, mede ter gebruik voor
andere opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Het gebruikmaken van een goedgekeurd
contract is facultatief. Het is evenmin verplicht een zelf opgestelde overeenkomst
vooraf door de Belastingdienst te laten
toetsen, maar verstandig is het wel. Niet
getoetste contracten bieden géén rechts
zekerheid; in die situaties moet de
opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of
geen loonheffingen moet betalen.Trekt
de Belastingdienst op enig moment de
conclusie dat niet volgens de regels gewerkt
wordt, dan zal er een naheffingsaanslag
(kunnen) worden opgelegd.”

Als partijen gebruik maken van een door
de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, geeft dit de opdrachtgever
een vrijwaring voor de loonheffingen,
mits uiteraard in de praktijk ook feitelijk
conform contract wordt gehandeld.

“Van belang is nog dat de beoordeling van
de overeenkomst geen uitsluitsel geeft over
hoe de Belastingdienst de inkomsten van
de opdrachtnemer uiteindelijk ziet. Pas bij
de aangifte inkomstenbelasting bepaalt de
Belastingdienst of de inkomsten worden
gezien als winst uit onderneming of als
resultaat uit overige werkzaamheden.
Werken volgens een overeenkomst die
door de Belastingdienst is opgesteld c.q.
beoordeeld, geeft dus alleen uitsluitsel over
de loonheffingen en de werknemers
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verzekeringen en niet over het onder
nemerschap van de opdrachtnemer”, aldus
Jeroen.

Overgangsperiode
“Er is sprake van een overgangsperiode.
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een
implementatietermijn. In deze periode
kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers
eventueel hun werkwijze aanpassen om
met de nieuwe overeenkomsten te gaan
werken. In die periode kan een eigen overeenkomst ook ter goedkeuring worden
voorgelegd en indien noodzakelijk nog
worden aangepast. De Belastingdienst zal
in deze periode coulance betrachten:
toezicht houden ja, handhaven alleen in
bijzondere gevallen.”
Jeroen Govers afsluitend: “De praktijk zal
moeten uitwijzen of de nieuwe wet gaat
zorgen voor meer zekerheid en duidelijkheid voor de zzp’er en de opdrachtgever.
Het is in ieder geval van belang dat partijen
vanaf nu actief (goedgekeurde) overeenkomsten gaan sluiten. Tijssen cs kan van
dienst zijn bij de totstandkoming van
een dergelijke overeenkomst of bij de
aanpassing van een reeds bestaande overeenkomst van opdracht en deze daarna
desgewenst ter goedkeuring voorleggen
aan de Belastingdienst.”
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