Dit bericht is bestemd voor u als opdrachtgever aan ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) of u als ZZP’er.
Per 01 mei jongstleden is de Wet VAR (Verklaring Arbeids Relatie) afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de wet
DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie).
Voorgeschiedenis
De VAR kende vier varianten: VAR WUO (winst uit onderneming), DGA (directeur-grootaandeelhouder), ROW
(resultaat overige werkzaamheden) en loon uit dienstbetrekking. Met de VAR had de opdrachtgever 100%
zekerheid omtrent de wel of niet toepassing van inhouding Loonheffingen en premies
werknemersverzekeringen bij de ingehuurde ZZp’er. De opdrachtnemer had min of meer ook zekerheid
omtrent zijn status als ondernemer of DGA. Er zijn ruim 800.000 ZZP’ers, die veelal zelfstandigenaftrek hebben,
(maximaal zeg € 9.000), geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, noch pensioenverzekering hebben. Dat is en
wordt een probleem.
Huidige situatie en overgangsregeling
Alle VAR beschikkingen zijn ingetrokken. Er worden geen nieuwe VAR beschikkingen afgegeven. In de komende
twaalf maanden dient de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in overleg te treden. In de plaats van de
VAR beschikkingen komt de modelovereenkomst. Gedurende deze tijd zal de belastingdienst niet handhaven
(lees: geen boetes opleggen) tenzij er evident van fraude sprake is. Wat die fraude dan is, is niet geheel
duidelijk.
Modelovereenkomst
Partijen dienen dus een modelovereenkomst aan te gaan. Kernwoorden in de overeenkomst en in de feitelijke
relatie tussen partijen zijn ondernemerschap (van de ZZP’er) en de gezagsverhouding, beter gezegd het
ontbreken van de gezagsverhouding, met andere woorden is er sprake van wel of geen dienstbetrekking.
Een ZZP’er die (nu ook al) zijn arbeidsongeschiktheids-, bedrijfsaansprakelijkheids- en andere verzekeringen
sluit, meerdere opdrachtgevers heeft, zich mag laten vervangen, om er een paar te noemen zal ook in de
huidige situatie ZZP’er zijn.
Een modelovereenkomst is een overeenkomst die door de belastingdienst beoordeeld is. Die kunnen partijen
op internet vinden:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/zzp_
ers/modelovereenkomsten_ipv_var/algemene_modelovereenkomsten
Dit zijn algemene overeenkomsten. Er zijn meer branchegerichte overeenkomsten; opgesteld door een
branchevereniging en door de belastingdienst beoordeeld.
Als partijen deze overeenkomsten hanteren en naar handelen dan is er geen sprake van loondienst en heeft de
opdrachtgever niet de verplichting loonheffingen in te houden en af te dragen.
Let op! Anders dan bij de VAR-beschikking geeft de modelovereenkomst niet dezelfde zekerheid.
De bijlagen geven wat richtlijnen, de belastingdienst geeft op hun site modellen en andere informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/zzp_
ers/
In dit verband is dit wellicht een handig hulpmiddel: http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/
Ik raad u aan dit bericht aan uw opdrachtgever of opdrachtnemer door te geven en het gesprek aan te gaan.
Uiteraard kunt u ook met ondergetekende contact opnemen.
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