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1. Inleiding 

Al sinds lange tijd is een arbeidscontract voor werkgevers niet meer de enige vorm van een 

arbeidsrelatie voor hun werknemers. Opdrachtgevers maken steeds vaker gebruik van 

zelfstandigen of freelancers om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. Zo’n 

arbeidsrelatie wordt dan formeel vastgelegd in een zogenoemde opdrachtovereenkomst of 

managementovereenkomst. De laatste decennia is vanwege economische redenen een steeds 

grotere vraag ontstaan naar flexibele arbeid. Werkgevers willen zoveel mogelijk beschikken 

over flexibele losse krachten waarvan zonder significante ontslagkosten op een snelle manier 

afscheid kan worden genomen. Steeds meer (jonge) professionals lijken deze vorm van 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt te ambiëren, gezien de groei van het aantal zelfstandigen (eind 

2014: ca. 880.000).
1
 Waarbij de vraag in het midden wordt gelaten of het hier gaat om 

ambitie of om dwang vanwege economische omstandigheden. Een dergelijke wens van 

flexibele arbeid kan resulteren in een vorm van uitbuiting als ontslagen werknemers 

vervolgens als zelfstandigen weer terugkeren in het bedrijf om daar dezelfde werkzaamheden 

te gaan verrichten tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Voor ‘echte’ zelfstandigen gelden in 

vergelijking met de werknemer in loondienst relatief weinig beschermende wettelijke 

bepalingen.
2
 Zelfstandigen kunnen zich vaak niet verzekeren tegen risico’s van 

arbeidsongeschiktheid. Bovendien beschikken zij niet over voldoende financiële middelen 

om te zorgen voor een goed pensioen.
3
 Benadeling vindt plaats van het UWV en de 

Belastingdienst omdat ten onrechte geen werknemerspremies worden afgedragen en de 

betrokken zelfstandigen ten onrechte gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten. 

 Veel problemen die zijn gerelateerd aan het onderscheid tussen werknemer en 

opdrachtnemer zijn terug te voeren op het onderscheid tussen zelfstandige en 

schijnzelfstandige, waarbij een duidelijke definitie van beide begrippen tot op heden 

                                                           

1
 http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/hoeveel-zzp-ers-zijn-er-in-

nederland. 

2
 Boot 2012.  

3
 Westerveld 2011, p. 10 e.v. 

http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/hoeveel-zzp-ers-zijn-er-in-nederland
http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/hoeveel-zzp-ers-zijn-er-in-nederland
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ontbreekt.
4
 Voor zover er wel omschrijvingen bestaan om beide begrippen te kunnen 

onderscheiden, blijken die veel open normen te bevatten.
5
 Een helder onderscheid tussen een 

zelfstandige en een schijnzelfstandige blijkt derhalve uiterst lastig.
6
  

 In het Plan van aanpak schijnconstructies van het kabinet Rutte I uit 2013 wordt het 

belang van het bestrijden van schijnzelfstandigheid expliciet benadrukt. In dit plan is onder 

meer vermeld dat van schijnzelfstandigheid sprake is wanneer mensen formeel werkzaam 

zijn als zelfstandigen. Terwijl op grond van feiten en omstandigheden sprake is van een 

arbeidsovereenkomst. Met een dergelijke constructie worden vaak loonheffing, premies 

werknemersverzekeringen en een arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en kunnen fiscale 

(ondernemers)faciliteiten ten onrechte worden geclaimd. Boot noemt verschillende 

indicatoren die wijzen op een situatie van afhankelijkheid waarbij op basis van de feiten 

sprake is van schijnzelfstandigheid.
7
 Bijvoorbeeld wanneer er relatief weinig opdrachtgevers 

zijn, wanneer een opdrachtgever een laag tarief hanteert of wanneer een groot deel van het 

totale inkomen bij de grootste opdrachtgever wordt verdiend. Ook doelt hij op situaties 

waarbij de positie van zelfstandige niet als een vrije keus wordt ervaren en waarbij een 

opdrachtnemer eigenlijk de voorkeur geeft aan het werknemerschap.  

 De vraag wanneer sprake is van een zelfstandige is daarmee echter niet gemakkelijk 

te beantwoorden. Het Plan van aanpak schijnzelfstandigheid van het kabinet Rutte II stelt dat 

er sprake is van schijnzelfstandigheid als mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen 

maar op grond van feiten en omstandigheden werkzaam zijn conform een 

arbeidsovereenkomst.
8
 Volgens dit plan worden met een dergelijke constructie vaak 

loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming ontweken 

en kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten worden geclaimd.  

                                                           

4
 Zie ter illustratie hiervan bijvoorbeeld CRvB 7 juli 2004, LJN AQ5209 (Oproepkracht met 

arbeidsovereenkomst).    

5
 Boot 2012, p. 8. 

6
 Boot 2012, p. 8. 

7
 Boot 2012. 

8
 Bijlage bij kamerstukken II 2012/13, 17050, nr. 428. 
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 Waar sprake is van een te grote afhankelijkheid van een opdrachtnemer ten opzichte 

van de opdrachtgever, is de onzekerheid en onbekendheid van de desbetreffende ZZP’er 

veelal reden om niet bij de rechter te procederen voor het verkrijgen van een 

arbeidsovereenkomst. Meestal gaat het daarbij om personen met een zwakke 

maatschappelijke positie die zich een onzekere juridische procedure bij de rechter financieel 

niet kunnen veroorloven. Ervan uitgaand dat zij zich zouden beseffen dat zij juridische 

aanspraken hebben.
9
 

 

 1.1. Belangen van partijen bij juridische werkverhouding  

  Juridisch gezien maakt het voor de werkgever en de werknemer veel uit of er wordt 

gewerkt volgens een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.
10

 Lamers en 

Ermers hebben het veld hiervoor in kaart gebracht en onderscheiden ten minste drie 

juridische rechtsgebieden. Namelijk die van het civiele recht, het fiscale recht en van het 

sociale zekerheidsrecht. Maar liefst vijf verschillende partijen hebben binnen dit veld 

vergaande belangen bij de vraag of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sprake is van 

een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Allereerst zijn dat de 

werknemer c.q. de opdrachtnemer en de werkgever c.q. de opdrachtgever. Maar ook de 

Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn partij, 

naast een eventuele pensioenverzekeraar.
11

  

 Elke partij heeft een eigen belang. Het belang van de werknemer ligt vooral bij een 

arbeidsrechtelijke bescherming (titel 7.10 BW) en ook bij een sociaalrechtelijke bescherming. 

Namelijk bij het recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid als de 

arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd. Dit belang kan anders liggen als 

iemand bij het uitvoeren van werkzaamheden voor een opdrachtgever niet als werknemer 

maar als opdrachtnemer wil worden gekwalificeerd. Bijvoorbeeld om op deze wijze een 

sterke concurrentiepositie te krijgen op de markt voor opdrachten. Of om gebruik te kunnen 

                                                           

9
 Boot 2010, p. 1 en 5. 

10
 De Laat 2006.  

11
 Lamers en Ermers 2014, p. 145.  
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maken van (onder voorwaarden) bepaalde fiscale rechten, zoals het recht op 

zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting. De belangen van de werkgever kunnen ook 

tweeledig zijn. Enerzijds kan een werkgever er belang bij hebben een arbeidsovereenkomst te 

vermijden vanwege de vele en omvangrijke werkgeversrisico’s. Zoals een tweejarige 

loondoorbetalingsverplichting bij langdurige ziekte van de werknemer. Anderzijds kan een 

werkgever juist wel belang hebben bij een arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld vanwege het 

willen vasthouden van goede werknemers door in personeel te investeren in een tekort aan 

gekwalificeerde arbeidskrachten.  

 Het belang van de Belastingdienst ligt met name bij de vaststelling van een 

dienstbetrekking. Alleen dan kan een werkgever door de Belastingdienst worden 

aangesproken op het betalen van loonheffingen voor werknemers. Het UWV heeft enerzijds, 

als het gaat om het bepalen van een arbeidsrelatie, belang bij het vaststellen van een 

dienstbetrekking. Immers, in dat geval kunnen via de Belastingdienst verzekeringspremies 

voor de werknemersverzekeringen worden geïnd. Anderzijds heeft het UWV belang bij het 

onder de werknemers zo nauwkeurig en correct mogelijk vaststellen van de kring van 

verzekerden. Zodat uitsluitend de personen die behoren tot de kring van verzekerden een 

uitkering ontvangen.
12

 Tot slot kan ook de pensioenverzekeraar als partij belanghebbende 

zijn bij een betaling van pensioenpremies als vanwege een arbeidsovereenkomst een 

verplichte deelname aan het pensioenfonds aan de orde is.  

 

 1.2 Over de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) 

De Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) is een verklaring van de Inspecteur der Belastingen 

over de arbeidsrechtelijke status van een arbeidsrelatie en daarmee over de fiscale gevolgen 

van deze arbeidsrelatie. Deze VAR is door de wetgever bedoeld om rust en duidelijkheid te 

scheppen binnen het veld van opdrachtgevers en opdrachtnemers enerzijds en werkgevers en 

werknemers anderzijds. Het is echter nog maar de vraag of het gelukt is met de VAR 

daadwerkelijk rust en orde te scheppen. Of dat de VAR juist niet nog meer onduidelijkheid 

                                                           

12
 Het UWV heeft sinds 2006 geen zeggenschap meer heeft over de premieheffing. Die verloopt 

sindsdien via de Belastingdienst. 
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heeft veroorzaakt.
13

 Al sinds enige tijd is de Verklaring Arbeidsrelaties in het nieuws 

vanwege de hiervoor door mij geschetste problematiek. Vanuit de politiek bestaat de wens 

om de VAR-systematiek aan te passen en te komen tot een effectievere methode om vanuit 

wet en jurisprudentie een werknemer te kunnen scheiden van een opdrachtnemer. De 

actualiteit van het onderwerp en de berichtgeving hierover hebben mijn interesse gewekt om 

de effectiviteit van de VAR inclusief twee parlementair behandelde alternatieven in het kader 

van deze masterscriptie te onderzoeken. In deze scriptie staat daarom de werking van de 

VAR centraal, als instrument ten dienste van het fiscale- en socialezekerheidsrecht. Ik richt 

me daarbij met name op het onderscheid tussen de situatie van een (fictieve) dienstbetrekking 

en van een overeenkomst van opdracht.  

 

 1.3 Situatie van een (fictieve) dienstbetrekking 

Volgens de website van de Belastingdienst
14

 is een gewone dienstbetrekking een 

arbeidsrelatie die is gebaseerd op een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. De 

werkgever maakt afspraken met de werknemer over de arbeidsvoorwaarden die in de regel 

schriftelijk worden vastgelegd. Is een echte dienstbetrekking niet aan de orde, dan kan er 

sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking.
15

 De opdrachtgever moet fiscaal gezien met een 

fictieve dienstbetrekking net zo omgaan als met een echte dienstbetrekking. Voor de 

inhoudingen op het loon past de opdrachtgever dezelfde regels toe als bij een echte 

dienstbetrekking. Zowel bij een gewone als een fictieve dienstbetrekking moet de werkgever 

loonheffingen inhouden en afdragen aan de fiscus. Bij de loonheffingen gaat het om de 

loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de 

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing (Zvw) en bijdrage 

Zvw). De werkgever moet de loonheffing inhouden op het brutoloon van de werknemer. 

Deze fiscale heffing is bedoeld als een soort vooruitbetaling van de inkomstenbelasting die de 

                                                           

13
 Van der Wiel – Rammeloo 2009. 

14
 www.belastingdienst.nl  

15
 Zie: artikelen 3, 4 en 5 van de Wet op de loonbelasting 1964 waar een aantal bijzondere 

arbeidsverhoudingen wordt gekwalificeerd als  dienstbetrekking. Deze “arbeidsverhoudingen” worden 
doorgaans “fictieve dienstbetrekkingen” genoemd. 

http://www.belastingdienst.nl/
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werknemer in loondienst jaarlijks moet betalen. De gedachte achter de loonheffing is dat de 

loonbelasting de werknemer tegen zichzelf in bescherming neemt. Zouden de lonen aan 

werknemers in bruto vorm worden uitbetaald, dan moeten de werknemers daarover een jaar 

later een forse aanslag inkomstenbelasting betalen. Omdat de Belastingdienst daarbij grote 

risico’s loopt op wanbetaling, kent de loonbelasting een voorheffing over het loon van de 

werknemer die maandelijks door de werkgever moet worden ingehouden en afgedragen.
16

 De 

werknemer betaalt ook een premie voor de volksverzekeringen als deze in Nederland 

hiervoor is verzekerd en inkomen geniet uit dienstbetrekking. Verder betaalt een werknemer 

mee aan de premies voor de werknemersverzekeringen als deze loon of een uitkering 

ontvangt en jonger is dan de AOW-leeftijd.
17

  

 

 1.4 Situatie van een opdrachtnemer 

Een opdrachtgever betaalt aan een opdrachtnemer, die niet in dienstbetrekking werkzaam is, 

uitsluitend de via een factuur in rekening gebrachte kosten inclusief BTW. Indien een 

arbeidsverhouding achteraf toch een dienstbetrekking blijkt te zijn, heeft dit gevolgen voor de 

omzetbelasting. Een opdrachtgever kan de door een opdrachtnemer achteraf ten onrechte 

berekende omzetbelasting immers niet in aftrek brengen. Zeker bij grote bedragen kan het 

hier gaan om een groot financieel belang. Een opdrachtnemer die niet in dienstbetrekking is, 

is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen zijn immers 

niet voor zelfstandigen in het leven geroepen.
18

 Omdat ondernemers hebben gekozen voor het 

ondernemerschap moeten zij de risico’s waartegen de werknemersverzekeringen dekking 

bieden, daarom zelf dragen. Zij zijn dan ook geen premies voor de werknemersverzekeringen 

verschuldigd.  

 Zelfstandigen genieten wel verschillende fiscale faciliteiten die een werknemer in 

loondienst niet geniet. Zo heeft een ondernemer recht op een Zelfstandigenaftrek. Hij of zij 

mag een bedrag van € 7.280,‐ opvoeren, zijnde een fictieve aftrekpost in het kader van de 

                                                           

16
 Lamers 2013, p. 5. 

17
 www.belastingdienst.nl  

18
 Art. 4 lid 1 en 5 ZW/WW en art. 8 lid 1 Wet WIA. 

http://www.belastingdienst.nl/


Dienstbetrekking of Overeenkomst van Opdracht?                                Over de effectiviteit van de VAR 

 

Pag. 10 

 

berekening van de belastbare winst. Een beginnend ondernemer heeft recht op een 

Startersaftrek. Hij of zij mag gedurende drie jaren € 2.123,‐ extra als fictieve aftrekpost 

opvoeren bij de berekening van de belastbare winst. De startersaftrek is in feite een soort 

startersbonus behorende bij de zelfstandigenaftrek. Daarnaast is er nog de vrije kostenaftrek 

waarop een ondernemer recht heeft. Een ondernemer mag voor de berekening van de 

belastbare winst alle kosten aftrekken die redelijkerwijs behoren tot de onderneming. Dat wil 

zeggen dat de ondernemer alle kosten die redelijkerwijs aan zijn onderneming zijn toe te 

rekenen, als aftrekpost mag opvoeren bij de berekening van de belastbare winst. Tot slot heeft 

een ondernemer recht op een MKB vrijstelling. Hij of zij mag over de gerealiseerde winst, na 

toepassing van de zelfstandigenaftrek nog eens 14% extra van de winst als fictieve aftrekpost 

opvoeren.
19

  

 Iemand kan worden aangemerkt als ondernemer en dus gebruik maken van de hier 

voor beschreven fiscale voordelen, bij deelname van een duurzame organisatie van kapitaal 

en arbeid aan het maatschappelijke verkeer. Daarbij moet het doel zijn het behalen van winst 

die redelijkerwijs ook te verwachten moet zijn. Daarbij moet de desbetreffende (natuurlijke) 

persoon rechtstreeks (hoofdelijk) dat wil zeggen hoofdelijk verbonden zijn voor de 

verbintenissen betreffende die onderneming. Ook dient de desbetreffende persoon te voldoen 

aan het Urencriterium. Dat is het minimumantal arbeidsuren dat iemand jaarlijks in zijn 

bedrijf moet steken.
20

 

 De sociale voorzieningen zijn uitsluitend bedoeld voor premiebetalende werknemers. 

Omdat zelfstandigen geen sociale premies betalen, kunnen zij ook geen beroep doen op de 

sociale voorzieningen. Daar staat echter wel het een en ander aan fiscale voordelen 

tegenover. Want zelfstandigen lopen enerzijds allerlei juridische en financiële risico’s, maar 

genieten anderzijds ook fiscale voordelen.
21

 Die fiscale voordelen zijn er ter stimulering van 

het zelfstandig ondernemerschap, maar ook ter compensatie van zelfstandigen die bepaalde 

                                                           

19
 Ter illustratie van het verschil in netto inkomen tussen werknemer en zelfstandige het volgende. Bij 

een salaris van € 40.000 betaalt een werknemer ongeveer € 15.500 aan belastingen en premie ZVW. 
Maakt een ZZP-er € 40.000 winst, dan betaalt deze ca. € 4.800 minder belasting dan iemand in 
loondienst. 

20
 Zie de artikelen 3.2, 3.4 en 3.76 lid 1 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. 

21
 Boot 2012, pag. 9. 
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sociale voorzieningen missen.
22

 Het ondernemerschap is voor de inkomstenbelasting 

vanwege het voorgaande dus begunstigend voor de ondernemer. Het via een VAR tot stand 

gebracht onderscheid tussen werknemer en zelfstandige is gezien de fiscale consequenties 

daarom zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever uiterst relevant.  

1.5 Soorten VAR 

Hiervoor heb ik in deze inleiding reeds aangegeven wat de werking is van de VAR. 

Opdrachtgevers krijgen met een VAR vooraf definitieve duidelijkheid over de vraag of ze 

voor hun opdrachtnemer loonbelasting en premies voor de werknemersverzekering moeten 

afdragen. Opdrachtnemers krijgen met een VAR een voorlopige duidelijkheid.
23

 De 

Belastingdienst kan daar later bij de opdrachtnemer op terugkomen als blijkt dat de 

desbetreffende arbeidsrelatie anders is te kwalificeren dan de VAR aangeeft. De reden voor 

het eenzijdig neerleggen van het risico op naheffingen van premies bij de opdrachtnemer is, 

dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het voldoen aan de eisen die door het 

zelfstandig ondernemerschap aan hem worden gesteld.
24

 De Wet uitbreiding rechtsgevolgen 

VAR uit 2004 bepaalt dat als de Belastingdienst eenmaal een VAR heeft afgegeven, het 

UWV zich dient te onthouden van een eigen oordeel en de arbeid op gelijke wijze zal 

kwalificeren als de Belastingdienst.
25

  

 Volgens de website van de Belastingdienst
26

 zijn er vier soorten VAR-verklaringen 

die verschillende risico's voor de opdrachtgever met zich meebrengen.
27

 Bij een VAR-Loon 

                                                           

22
 Boot noemt in zijn rede getiteld ‘Zzp-ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ uit 2012 een 

voorbeeld van de econoom De Kam over een zelfstandige met een bruto inkomen van € 32.000 per 
jaar die slechts € 930,-  belasting betaalt. Tegenover een werknemer met een zelfde bruto inkomen € 
6.900 aan belasting betaalt. De zelfstandige geniet bij dat inkomensniveau dus een netto belasting 
voordeel van ongeveer € 6.000; bij een inkomen van € 60.000 bedraagt dat voordeel zelfs ongeveer € 
8.000 netto. De belastingdienst zelf komt bij een inkomen van € 45.000 op een belastingvoordeel voor 
zelfstandigen van bijna € 6.000 netto. 

23
 Art. 6 lid 1 sub e ZW/WW. 

24
 Westerveld 2011, p. 11. 

25
 Westerveld 2011, p. 12. 

26
 www.belastingdienst.nl. 

27
 Van der Wiel-Rammeloo 2009. 
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ziet de fiscus inkomsten waar de opdrachtnemer een VAR voor heeft aangevraagd als 

inkomen uit dienstbetrekking. Bij een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) 

ziet de fiscus het inkomen als behorend tot de overige werkzaamheden, ook wel ‘freelance 

inkomsten’. Bij een VAR-WUO (winst uit onderneming) ziet de fiscus de inkomsten als 

resultaat van een gerealiseerde omzet. En bij een VAR-DGA tot slot ziet de fiscus de 

inkomsten als inkomen van de vennootschap waarvoor de opdrachtnemer werkt als directeur-

grootaandeelhouder (DGA).  

 De VAR-WUO verklaart dat de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer kan 

worden beschouwd voor de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven. De 

opdrachtgever hoeft in dat geval voor de duur van de verklaring geen loonheffingen te 

betalen. Deze VAR-WUO biedt de opdrachtgever volledige rechtszekerheid. Mocht de 

Belastingdienst later de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als een 

dienstbetrekking kwalificeren, dan is uitsluitend de opdrachtnemer aansprakelijk voor de te 

betalen premies. De VAR-DGA biedt de opdrachtgever dezelfde zekerheid met betrekking tot 

het niet behoeven inhouden van loonheffingen en is bedoeld voor aandeelhouders van een 

vennootschap en via die B.V. werkzaamheden verrichten voor derden.  

 In deze scriptie richt ik mijn aandacht met name op de VAR-WUO en de VAR-DGA 

omdat met name bij deze twee de problematiek van de afbakening tussen een 

dienstbetrekking en een overeenkomst van opdracht een grote rol speelt. De VAR-WUO en 

de VAR-DGA bieden de opdrachtgever volledige rechtszekerheid als er met terugwerkende 

kracht premies zijn verschuldigd. Gaat een opdrachtgever werken met een zelfstandige die 

over een VAR-Loon of een VAR-ROW beschikt, dan moet de opdrachtgever zelf te 

beoordelen of er sprake is van een (fictieve) arbeidsovereenkomst.
28

 De opdrachtgever kan 

overigens wel een standpunt vragen bij het UWV. Lamers kwalificeert de eerste twee 

varianten (WUO en DGA) dan ook als verklaringen van zelfstandigheid voor de 

loonheffingen en de andere twee (VAR-ROW en VAR-Loon) als nadrukkelijke ‘afwijzingen’ 

ervan.
29

  

                                                           

28
 Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking. 

29
 Lamers 2013, p. 1. 
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Figuur 1: De werking van de VAR schematisch weergegeven 

1.6 Aanvraag van een VAR 

Op de website van de Belastingdienst is weergegeven hoe een VAR kan worden 

aangevraagd. Aan de hand van een in te vullen vragenformulier geeft de belastingdienst één 

van de hiervoor door mij behandelde vier mogelijke verklaringen af. Het vragenformulier 

bevat een aantal vragen over onder meer de winstverwachting, omvang van de 

werkzaamheden, gezagsverhouding en het ondernemersrisico. De VAR dient door de 

opdrachtnemer te worden aangevraagd bij de Belastingdienst voordat een overeenkomst tot 

opdracht wordt getekend en de werkzaamheden een aanvang nemen. Het formulier vraagt 

expliciet naar de relatie van de opdrachtnemer met de opdrachtgever. De door de aanvrager 

gegeven antwoorden op het aanvraagformulier geven een beeld van de manier waarop 

opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar zullen gaan werken. Ook worden vragen gesteld 

over het aantal te verwachten opdrachtgevers voor het komende jaar, wie risicodrager is, of 

de arbeid persoonlijk wordt verricht, of er sprake is van investeringen (door de aanvrager) en 

of de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht (materieel) gezag uitoefent. Gerichte 
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vragen zorgen voor een duidelijke grens tussen ondernemerschap en werknemerschap.
30

 

 Een voorbeeld daarvan is de vraag of het risico voor de opdrachtnemer is als de 

opdrachtgever niet tevreden over het resultaat van het werk. Of de vraag of de opdrachtnemer 

wordt doorbetaald bij ziekte of vakantie. Dit geldt overigens niet voor alle vragen. Bepaalde 

vragen wekken de indruk van een achterliggend criterium van de Belastingdienst ter 

beoordeling van het al dan niet aan de orde zijn van ondernemerschap in het kader van de 

loonbelasting. Bijvoorbeeld de vraag hoeveel de aanvrager verwacht jaarlijks aan de VAR-

werkzaamheden te besteden, met als grenscategorie ‘700 uren of meer’. Deze aanpak wekt de 

suggestie dat de Belastingdienst een eigen urencriterium heeft willen bepalen vergelijkbaar 

met het urencriterium voor de inkomstenbelasting (1225 uren).
31

 

 Bij rechtmatig gebruik is de VAR een verklaring in het kader van de loonbelasting 

voor ondernemerschap. De VAR (WUO en DGA) van de opdrachtnemer vrijwaardt immers 

de opdrachtgever voor een inhoudingsplicht van de loonheffingen.
32

 Als bij de aanvrager van 

de VAR na verkrijging de omstandigheden wijzigen, dan dient er een nieuwe VAR te worden 

aangevraagd. In beginsel is bij afgifte van een VAR-WUO of een VAR-DGA de 

opdrachtgever gevrijwaard tegen latere premieheffing, tenzij de opdrachtgever niet te goeder 

trouw is. In dat geval kan een werkgever zich niet verschuilen achter een afgegeven VAR-

WUO of VAR-DGA. Een opdrachtgever is dus uitsluitend gevrijwaard van de inhoudingsplicht 

van de loonheffing als de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de overeenkomst.
33

  

 

 1.7 Grijs gebied: relevantie van een helder onderscheid 

In de jaren negentig was premieheffing van de Belastingdienst nog eenvoudig. Iemand was in 

loondienst (dus werkzaam bij een werkgever) of zelfstandig (dus aan de slag voor verschillende 

opdrachtgevers). In het ene geval was de opdrachtgever werkgever en moest deze premies 

werknemersverzekeringen en loonbelasting betalen. In het andere geval bestond er geen 

verzekeringsplicht en dus ook geen premieplicht. Een zelfstandige kon aanspraak maken op speciale 

                                                           

30
 Lamers 2013, p. 5. 

31
 Lamers 2013, p. 5. 

32
 Lamers 2013, p. 5. 

33
 Lamers 2013, p. 1 – 5. 
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fiscale faciliteiten voor zelfstandigen. De instanties die een werkende indeelde als werknemer of als 

opdrachtnemer waren de Belastingdienst voor de Inkomstenbelasting en de Loonbelasting en het 

UWV voor de premies werknemersverzekeringen. Aan het begin van de 21
e
 eeuw is premieheffing 

echter ingewikkelder geworden met steeds meer onduidelijkheid over de grens tussen werknemer en 

opdrachtnemer. Tussen werknemer en opdrachtnemer is een grijs gebied ontstaan dat niet zonder 

meer is te kwalificeren als het domein van de werknemer maar ook niet als het domein van de 

zelfstandige. Voor degenen die zich in dit grijze gebied bevindt, is het niet direct duidelijk welke 

situatie aan de orde is: de zekerheid van een loondienstsituatie of de fiscale voordelen van het 

ondernemerschap.
34

  

 

 1.8 Arbeidsrechtelijke gevolgen 

Bij de beoordeling van een overeenkomst van opdracht kunnen behalve fiscale gevolgen ook 

arbeidsrechtelijke gevolgen aan de orde zijn. Een opdrachtnemer die meent tot zijn opdrachtgever in 

dienstbetrekking te staan, kan dit door de rechter laten beoordelen. Op deze wijze kan een 

opdrachtnemer arbeidsrechtelijk worden gekwalificeerd als ondernemer of als werknemer. Stel dat 

een opdrachtnemer door de rechter wordt gekwalificeerd als werknemer. In dat geval is de vraag 

relevant of deze opdrachtnemer met terugwerkende kracht alle rechten van een werknemer kan 

verzilveren. Immers, een opdrachtnemer kan in dat geval in beginsel claimen dat hij of zij vanaf het 

begin van de opdracht in loondienst is en voor recht laten verklaren dat er civielrechtelijk sprake is 

van een loondienstsituatie. Als de rechter de opdrachtnemer gelijk geeft, is de arbeidsrechtelijke 

wetgeving van titel 7.10 BW van toepassing.
35

 Alsdan zijn veel arbeidsrechtelijke vragen te stellen. 

Zoals de vraag hoe in een dergelijke situatie met verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken moet 

worden omgegaan. Bestaat er bijvoorbeeld een plicht tot loondoorbetaling als de opdrachtnemer in 

kwestie ziek wordt? En hoe zit bijvoorbeeld het met de verplichtingen uit de Wet verbetering 

poortwachter? Niet ondenkbaar is dat zich een situatie kan voordoen waarin een opdrachtnemer niet 

meer onder de dekking van zijn particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering valt, omdat achteraf 

toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking. Gezien het door mij gekozen onderwerp van deze 

scriptie ga ik verder niet op deze arbeidsrechtelijke vragen in. Het zou een aanbeveling zijn voor een 

volgende student om dit aspect van het met terugwerkende kracht vaststellen van een dienstverband in 

                                                           

34
 Westerveld 2011, pag. 6. 

35
 Zie ter illustratie: het civielrechtelijk tot stand komen van een arbeidsovereenkomst ondanks een 

management-BV: Boot 2008. 
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een scriptie verder uit te diepen. In deze scriptie staat de werking van de VAR centraal en daarmee 

verbonden de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke gevolgen. 

 

 1.9 De VAR als fiscaal scheidingsinstrument 

Zoals ik hiervoor al heb aangegeven, is de VAR een fiscaal instrument, bedoeld voor de 

Belastingdienst om relatief snel het onderscheid te kunnen maken tussen een situatie van loondienst 

en een situatie van zelfstandig ondernemerschap. De VAR is in 2001 ingevoerd en leek in eerste 

instantie voor de Belastingdienst een effectief instrument om scheiding te kunnen maken tussen 

zelfstandigen en werknemers in loondienst. Tegelijkertijd maakte het uitvoeringsorgaan voor de 

sociale verzekeringen UWV ook scheiding tussen beide groepen, zij het op basis van eigen criteria. 

Dit kon leiden tot een situatie waarbij twee bevoegde organen beslissingen afgaven die elkaar 

tegenspraken. Want een opdrachtnemer en houder van een VAR, die door de Belastingdienst werd 

gezien als ondernemer, kon tegelijkertijd door het UWV als werknemer worden gezien. Over de door 

de opdrachtgever betaalde werkzaamheden moesten in dat geval alsnog premies 

werknemersverzekeringen en/of loonheffingen worden betaald. En de opdrachtgever werd in dat 

geval alsnog aangeslagen voor deze loonheffingen en werkgeverspremies. Dit speelde vooral als een 

zelfstandige in overwegende mate voor één opdrachtgever had gewerkt.
36

 

 

 1.10 Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR 

Opdrachtgevers werden vanwege de risico’s van naheffingen terughoudend in het zakendoen met 

VAR-houders. Daarom is de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR in 2005 door de wetgever in het 

leven geroepen om aan deze rechtsonzekerheid een einde te maken. Wettelijk werd vastgelegd, dat als 

de Belastingdienst eenmaal een VAR had afgegeven, het UWV zich zou onthouden van een eigen 

oordeel.
37

 De door een VAR-houder verrichte werkzaamheden zouden in dat geval automatisch 

worden gekwalificeerd als ‘verricht buiten dienstbetrekking’. Voor de opdrachtgever betekende deze 

nieuwe wet meer zekerheid vanwege de zekerheid die een VAR hem bood. Voor de opdrachtnemer 

blijft sindsdien de onzekerheid van de VAR bestaan. Want de zelfstandige met een VAR kan tot vijf 

jaar na dato door de Belastingdienst worden aangesproken op zijn kwalificatie als zelfstandige.
38

 Na 

                                                           

36
 Westerveld 2011, p. 11 – 12. 

37
 Westerveld 2011, p. 12. 

38
 Reddingius en Couvret 2005. 
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de inwerkingtreding van de VAR in 2001 was de geschiktheid van de VAR al snel voorwerp van 

discussie. Niet iedereen was overtuigd van de effectiviteit van dit nieuwe instrument. Voorstellen tot 

verbetering volgden, waarvan de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) in 2014 en het wetsvoorstel 

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties in 2015 een parlementaire behandeling hebben gekregen. 

 

  1.11 Probleemstelling en vraagstelling 

De probleemstelling van deze scriptie is de geschiktheid van de VAR als scheidingsinstrument tussen 

een dienstbetrekking en een overeenkomst van opdracht. Met als vraagstelling de volgende vier 

vragen die deze probleemstelling nader uitwerken.  

1. Welke arbeidsrechtelijke grens geldt tussen de dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht? 

2. Wat is de functie van de VAR bij het fiscaal scheiden van een dienstbetrekking van een 

overeenkomst van opdracht? Hoe werkt de VAR daarbij in de praktijk?  

3. Is de VAR een geschikt instrument om de arbeidsrechtelijke positie van een opdrachtnemer 

(werknemer of ondernemer) te kunnen bepalen? 

4. Tot slot vraag ik me af in hoeverre twee parlementair behandelde alternatieven van de VAR (het 

wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) respectievelijk het wetsvoorstel Deregulering 

Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ) zullen zorgen voor een significante verbetering van de scheiding 

tussen een (fictief) dienstverband en het zelfstandig ondernemerschap.  

 Ik sluit deze scriptie af met mijn conclusies en bijbehorende aanbevelingen. De beoogde 

toegevoegde waarde van mijn scriptie is een actueel onderzoek naar de verbetering van de functie en 

werking van de VAR via twee door de regering voorgestelde nieuwe scheidingsmethoden. De eerste 

methode, de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) heeft zowel in de politiek als in het werkveld 

gezorgd voor veel kritiek. De laatste stand van zaken betreft een sterk gewijzigd voorstel van 

staatssecretaris Wiebes om te gaan werken met zogenoemde modelovereenkomsten. Namelijk het 

wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties dat naar verwachting na goedkeuring van de 

Eerste Kamer op 1 april 2016 de juridische status van wet zal krijgen.  

 Dit rechtswetenschappelijk onderzoek bestaat uit onderzoek naar Nederlandse literatuur en 

rechtsbronnen. Hoewel Europeesrechtelijk de begrippen werknemer, schijnzelfstandige en 

ondernemer/zelfstandige nader zijn afgebakend en de nodige jurisprudentie beschikbaar is, 

beperk ik me in deze scriptie tot Nederland.
39

 In de volgende hoofdstukken van deze 

afstudeerscriptie ga ik in op de juridische grens tussen een dienstbetrekking en een overeenkomst van 

                                                           

39
 Boot 2015. 
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opdracht. Is deze grens bepaald dan komen de functie en de praktijk van de VAR aan de orde en stel 

ik de vraag van de geschiktheid van de VAR als fiscaal scheidingsinstrument. Tot slot tracht ik te 

komen tot een antwoord op de vraag of en in hoeverre twee alternatieven voor de VAR een 

verbetering betekenen om een consistente scheiding te kunnen maken tussen de opdrachtnemer en de 

werknemer in loondienst. Daarbij zullen kritiekpunten en voorstellen tot verbetering van de VAR 

centraal staan. Met als doel een bijdrage te leveren aan de discussie over dit actuele en voor velen zo 

belangrijke onderwerp. Het onderwerp van deze scriptie is dermate actueel dat via de media 

regelmatig wordt bericht over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het wetsvoorstel 

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Tot 1 december 2015 is de meest actuele situatie van dit 

wetsvoorstel in deze scriptie aan de orde gekomen en als basis gehanteerd voor mijn conclusies en 

aanbevelingen.  
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2. De juridische grens tussen dienstbetrekking en overeenkomst 

van opdracht  

Een opdrachtgever kan in beginsel voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden kiezen 

voor een arbeidsovereenkomst of voor een overeenkomst van opdracht. Op grond van het 

Burgerlijk Wetboek (7:610, 610a en 400 lid 2 BW) staat het partijen echter niet vrij om zelf 

te bepalen op welke wijze een arbeidsrelatie wordt vormgegeven. De wetgever geeft partijen 

in het Burgerlijk Wetboek in beginsel weinig tot geen mogelijkheden om zelf te bepalen hoe 

een arbeidsrelatie wordt vormgegeven.
40

 De bepalingen met betrekking tot een overeenkomst 

van opdracht volgens art. 7:400 BW sluiten namelijk uit dat partijen tevens kunnen voldoen 

aan de bepalingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst conform artikel 7:610 BW. In 

het laatstgenoemde wetsartikel is bepaald dat, indien een partij op basis van te ontvangen 

loon werkt voor een werkgever gedurende een bepaalde tijd, er sprake is van een 

arbeidsovereenkomst. Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, geniet de werknemer 

bescherming bij ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid, vakantie en zwangerschap.
41

 In dat 

geval is de werkgever inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premieplichtig voor de 

premies werknemersverzekeringen. Zou de wetgever alle wettelijke rechten en plichten van 

de werknemer niet hebben vastgelegd in dwingend recht, dan zouden werkgevers c.q. 

opdrachtgevers en werknemers c.q. opdrachtnemers zich er relatief gemakkelijk aan kunnen 

onttrekken.
42

 In dit kader is de juridische grens tussen een dienstbetrekking en een 

overeenkomst van opdracht derhalve van groot belang. Niet alleen arbeidsrechtelijk vanwege 

de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. Maar ook fiscaalrechtelijk en 

socialezekerheidsrechtelijk vanwege de heffing van belastingen en de betaling van premies in 

het kader van de werknemersverzekeringen. 

 In mijn scriptie onderzoek ik de effectiviteit van de VAR als juridisch 

scheidingsinstrument die per aanvraag moet classificeren tussen enerzijds de dienstbetrekking 

en anderzijds de overeenkomst van opdracht. Hierbij speelt het arbeidsrecht een bepaalde rol. 

                                                           

40
 Lamers 2015, p. 1. 

41
 H.L. Bakels e.a. 2011, p. 106 e.v. 

42
 Lamers 2015, p. 1. 
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Een belangrijke vraag van dit hoofdstuk is hoe het arbeidsrecht zich verhoudt tot het fiscale 

recht en het socialezekerheidsrecht als het gaat het classificeren van een arbeidsrelatie? 

Allereerst tracht ik een antwoord op deze vraag te geven, waarna ik in het volgende 

hoofdstuk concreter zal ingaan op de juridische werking van de VAR.  

 

 2.1 Verhouding arbeidsrecht en bestuursrecht 

Een belangrijk verschil tussen het arbeidsrecht en het bestuursrecht is dat het arbeidsrecht de 

rechtsverhouding regelt tussen verschillende rechtssubjecten onderling, terwijl het 

Bestuursrecht zich richt op de relatie tussen de overheid en de burger.
43

 Verder kent het 

civiele recht uit het Burgerlijk Wetboek (BW), waartoe het arbeidsrecht behoort, een lange 

traditie. Dat geldt niet voor het bestuursrecht en derhalve niet voor het fiscale recht en het 

socialezekerheidsrecht met de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) als basiswet. Het 

bestuursrecht zoekt daarom regelmatig aansluiting bij reeds ontwikkelde juridische systemen 

en begrippen.
44

 Bijvoorbeeld in artikel 2.1 van de Wet op de loonbelasting (LB). In dat artikel 

wordt de vraag beantwoord, wanneer iemand vanuit fiscaal perspectief in dienstbetrekking is 

en de werkgever dus verantwoordelijk is voor de loonheffing, via een verwijzing naar het 

arbeidsrecht. De wettelijke basis hiervoor is artikel 2 van de Wet Loonbelasting
45

 en art. 3 

van de Werkeloosheidswet.
46

 

 Samenvattend kan dus worden gesteld dat van het begrip ‘dienstbetrekking’ in de 

Wet op de loonbelasting 1964, de Coördinatiewet en de Sociale verzekeringswetten geen 

specifieke definitie is opgenomen. Voor een nadere uitleg van het begrip ‘dienstbetrekking’ 

wordt daarom gerefereerd aan het privaatrechtelijke begrip 'arbeidsovereenkomst' zoals 

                                                           

43
 Lamers 2013, p. 2. 

44
 Lamers 2013, p. 3. 

45
 “Werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of in 

publiekrechtelijke dienstbetrekking staat of van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van hemzelf of van een ander, dan wel uit 
een bestaande privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van een ander.” (art. 2 Wet 
LB 1964). 

46
 “Werknemer is de natuurlijke persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in 

privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.” (Art. 3 WW). 
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gedefinieerd in art. 7:610 BW.
47

 Uit dit artikel zijn de criteria voor een arbeidsovereenkomst 

afkomstig. Een dienstbetrekking wordt aanwezig geacht als de betrokken persoon, gelet op 

zijn of haar sociaaleconomische positie, met een werknemer vergelijkbaar is.  

 

Hierna schenk ik kort aandacht aan het gebied van de arbeidsrechtelijke dienstbetrekking en 

het gebied van de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke (fictieve) dienstbetrekking om de 

hiervoor door mij gestelde vraag te kunnen beantwoorden.  

2.2 Het gebied van de arbeidsrechtelijke dienstbetrekking 

Bij het vaststellen van de arbeidsrechtelijk grenzen van een dienstbetrekking gaat het om de 

vraag of sprake is van arbeid in loondienst of zelfstandige arbeid.
48

 Met andere woorden, gaat 

het in casu om een werknemer of een ondernemer. Bepalend zijn voor een werknemer de 

arbeidsrechtelijke aspecten van de arbeidsovereenkomst en voor een opdrachtnemer de 

civielrechtelijke aspecten van de overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad gebruikt het 

volgende vierstappenplan om de arbeidsrechtelijke grens te kunnen bepalen.
49

  

I. wat stond partijen voor ogen, mede in aanmerking genomen de wijze waarop ze feitelijk 

aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven;  

II. niet één kenmerk is doorslaggevend; het geheel van de verschillende rechtsgevolgen 

dienen in hun onderlinge verband te worden bezien;  

III. als partijen geen arbeidsovereenkomst hebben beoogd (gezien I en II) is er dan toch niet 

sprake van een zodanige gezagsverhouding dat niettemin van een arbeidsovereenkomst moet 

worden gesproken?  

IV. wat is de maatschappelijke positie van de betrokken partijen: hoe zwakker de 

„opdrachtnemer/werknemer‟ des te eerder wordt – gegeven de feitelijkheden – een 

arbeidsovereenkomst aangenomen. 

                                                           

47
 “De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt 

in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”. 

48
 Klosse en Vonk 2014, p. 58 e.v. 

49
 Loonstra en Zondag 2006, p. 88. 
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 Het grijze gebied tussen dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht zorgt ervoor 

dat een duidelijke grens tussen dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht niet altijd is 

te trekken. Het onderscheid tussen een dienstbetrekking en een overeenkomst van opdracht 

moet met name worden gezocht in de onderscheidende woorden “in dienst van” van art. 

7:610 BW die niet voorkomen in artikel 7:400 BW van de overeenkomst van opdracht.
50

 In 

situaties waarbij dit grijze gebied aan de orde is, moet in veel gevallen de rechter eraan te pas 

komen als partijen er onderling niet uitkomen. Voor de nadere civielrechtelijke bepaling van 

het werknemersbegrip is de rechtspraak van met name de Hoge Raad van belang. Belangrijke 

arresten zijn onder meer het Arrest Groen/Schoevers, het arrest Verzekeringspositie Tolken 

IND en het Gouden-Kooi arrest. De jurisprudentie wordt door rechtsgeleerden gekwalificeerd 

als casuïstisch waardoor het bepalen van een eenduidige grens een lastige opgave is.
51

 In de 

rechtspraak van de HR wordt aan de hand van het Groen/Schoevers-criterium
52

 beslist welke 

rechtsverhouding tussen partijen bestaat: arbeidsovereenkomst of overeenkomst van 

opdracht.
53

  

   Bij de HR is de aanwezigheid van (een zwakke vorm van) een gezagsverhouding vereist 

voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, de aanwezigheid van een gezagsverhouding 

vormt op zichzelf echter nog geen onderscheidend element. Want ook bij een overeenkomst 

van opdracht kan een vorm van gezag aanwezig zijn in het geven van bepaalde aanwijzingen 

door de opdrachtgever. Het onderscheid tussen arbeidsovereenkomst en overeenkomst van 

opdracht zal daarom op een andere wijze tot stand moeten komen. Namelijk aan de hand van 

de partijbedoeling en/of uitvoering door partijen. Op alle relevante omstandigheden moet acht 

worden geslagen, onder meer of er sprake is van een gezagsverhouding. Is er een 

gezagsverhouding, bijvoorbeeld in de vorm van regels met betrekking tot coördinatie van het 

werk, dan kan sprake zijn van zowel een dienstbetrekking als een overeenkomst van 

opdracht. De overige omstandigheden moeten dan de doorslag geven. Is er helemaal geen 
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 Trap 2007, p. 30. 
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 Lamers en Ermers 2014, p. 147. 
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 Vier toetsmomenten uit het gelijknamige arrest die samen en mogelijk in onderling verband bepalen 
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sprake van een gezagsverhouding, dan is sowieso sprake van een overeenkomst van opdracht.  

Volgens Trap moeten aan beide aspecten evenveel gewicht worden toegekend.
54

  

 Uit de jurisprudentie is af te leiden dat voor een kwalificatiekeuze die overhelt naar 

een dienstbetrekking de feiten van het concrete geval moeten wijzen op een reële 

gezagsverhouding. In dat geval moet de werknemer zijn gehouden om aanwijzingen van de 

werkgever op te volgen en moeten de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van de 

bedrijfsvoering. Sterk bepalend zijn de omstandigheden van het geval, waarbij de feitelijke 

situatie doorslaggevend is. Dat impliceert dat uitsluitend achteraf met zekerheid kan worden 

gesteld of sprake is geweest van een dienstbetrekking en dus van een verzekerings- en 

premieplicht. 

2.3 Het gebied van de fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke 

(fictieve) dienstbetrekking 

Als arbeidsrechtelijk gezien geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer, dan kan desondanks toch de verplichting bestaan voor de 

opdrachtgever om loonbelasting en/of sociale premies af te dragen 'als ware sprake van een 

arbeidsovereenkomst'. Het gaat hier over een situatie van schijnzelfstandigheid, aangeduid als 

een fictieve dienstbetrekking. De Wet op de loonbelasting 1964
55

 en de 

werknemersverzekeringen hanteren naast de privaatrechtelijk dienstbetrekking ook deze 

zogenoemde fictieve dienstbetrekking. Ditzelfde geldt voor de Werkloosheidswet (artikel 4). 

Deze fictieve dienstbetrekking is fiscaal- en sociaalrechtelijk gelijkgesteld met de 

arbeidsrechtelijke dienstbetrekking. Op grond daarvan zijn (ook) bij een situatie van een 

fictieve dienstbetrekking loonbelasting en premies verschuldigd. 

 Daarbij kan het overigens gaan om grote financiële belangen, zowel voor de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer. Een opdrachtgever krijgt dan met terugwerkende kracht 

alsnog te maken met het betalen van loonheffingen. Een opdrachtnemer loopt daarbij ook 

fiscale risico’s. Stelt een zelfstandige als opdrachtnemer dat hij werkt conform een 

overeenkomst van opdracht maar besluit de Belastingdienst desondanks dat er sprake is van 
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een dienstbetrekking dan moet de desbetreffende zelfstandige zijn zelfstandigenaftrek
56

 

terugbetalen en kan er met terugwerkende kracht sprake zijn van het opleggen van aanslagen 

loonbelasting en/of sociale premies voor de Werknemersverzekering.  

 Op het grensvlak van het gebied van de ‘werknemer in dienstbetrekking’ en het 

gebied van de ‘zelfstandige’ gaat het overigens niet alleen over ‘de lastige gevallen’ waar een 

opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan de orde is. In dit gebied kunnen ook personen 

worden geplaatst die van een exploitant bedrijfsruimtes huren om bepaalde diensten te 

verrichten aan klanten. Zoals fysiotherapeuten, tandartsen, kappers, enzovoort. Maar ook 

bordeelhouders die ruimtes verhuren aan prostituees. Bepalend is in dit soort situaties of de 

exploitant van een dergelijk verhuurbedrijf een vast organisatorisch kader heeft gecreëerd 

voor de exploitatie van de activiteiten van de huurders.
57

 Is dit het geval, dan wordt al snel 

aangenomen dat het gaat om een fictieve dienstbetrekking in plaats van zelfstandige arbeid.
58

 

Van een fictieve dienstbetrekking is tevens sprake als het gaat om een arbeidsverhouding die 

valt onder het Rariteitenbesluit, waarbij wel sprake moet zijn van enige duurzaamheid 

voordat van gelijkstelling sprake is.
59

 

 

 2.4 Benaderingsverschillen in de rechtspraak 

Omdat het fiscale en het socialezekerheidsrecht zich baseert op het arbeidsrecht (art. 7:610 

BW) als het gaat om een afbakening en definitie van de dienstbetrekking, lijkt de 

verwachting gerechtvaardigd dat het fiscale werkgeverschap het civiele werkgeverschap in 

beginsel volgt. Hoewel dat door de wetgever wel zo is bedoeld, blijkt dit in de praktijk toch 

niet het geval te zijn. Uit analyse van jurisprudentie blijkt dat bij een fiscaalrechtelijke en 

sociaalrechtelijke benadering de hiervoor genoemde grens tussen werknemer en zelfstandige 

via een geheel eigen juridische benadering wordt bepaald.
60

 Daarmee komt de grens van een 
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 Fiscale aftrek van het belastbaar inkomen van een eigenaar van een eenmanszaak 

    (2015: € 7.280,-).  
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dienstbetrekking in het arbeidsrechtelijke domein anders te liggen dan in het fiscale en 

sociaalrechtelijke domein.  

 De Centrale Raad van Beroep heeft voor de beoordeling van de vraag of een 

privaatrechtelijke dienstbetrekking aanwezig is eigen kwalificatiecriteria ontwikkeld. Vanaf 

2005 heeft de CRvB expliciet bekendgemaakt geen rekening te zullen houden met 

partijbedoelingen: hetgeen partijen met het sluiten van de overeenkomst hebben beoogd.
61

 

Voor de CRvB zijn de feiten en omstandigheden in een concrete situatie waaronder iemand 

werkt bepalend voor de vraag of aan alle vereisten voor de aanwezigheid van een 

dienstbetrekking is voldaan.
62

 De CRvB neemt al vrij snel aan dat is voldaan aan het 

criterium van persoonlijk verrichte arbeid en de plicht tot betaling van loon. Een geschil bij 

de CRvB spitst zich daarmee al snel toe op het bestaan van de gezagsverhouding.
63

 Bij 

werkzaamheden die zijn ingebed in de normale bedrijfsvoering wordt relatief gemakkelijk 

een gezagsrelatie aangenomen. Voor een gezagsrelatie is het niet van belang dat de 

uitoefening van het werkgeversgezag in de praktijk zich niet of nauwelijks daadwerkelijk 

heeft voorgedaan of door de betrokkenen wel of niet als gezag is ervaren.
64

 Als na onderzoek 

blijkt dat uit de feiten en omstandigheden volgt dat gezag niet aan de orde is, neemt de CRvB 

aan dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  

 Bij het schrijven van deze scriptie heb ik me afgevraagd hoe dit verschil in 

benadering tussen de HR en de CRvB is te verklaren. Een antwoord vond ik bij de Jong die 

dit verschil begrijpelijk vindt aangezien de CRvB een bestuursrechter is die bij uitstek het 

algemeen belang in haar oordeel moet betrekken bij de vraag of verzekeringsrechtelijke 

arbeid is verricht. Terwijl de Hoge Raad zich als civiele rechter beperkt tot een oordeel wat 

tussen twee particuliere partijen van toepassing is. Volgens de Jong is het goed te begrijpen 

dat daarom de HR veel eerder nog dan de CRvB de partijbedoeling mede in ogenschouw 

neemt. Stel dat partijen, die aanvankelijk een overeenkomst van opdracht hebben gesloten 
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waarbij feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, een beroep doen op een partijbedoeling. 

Zou de CRvB meer waarde hechten aan de partijbedoeling, dan zou dit kunnen leiden tot 

uitsluiting van de sociale verzekeringen. Dat zou vanuit de beschermingsgedachte van de 

werknemer niet wenselijk zijn.
65

  

 In eerste instantie is de verwachting gerechtvaardigd dat elk rechtscollege op een 

gelijke wijze een dienstbetrekking classificeert. Dat blijkt in de praktijk vanwege de hiervoor 

gegeven argumentatie derhalve niet het geval. Loonstra bevestigt dit nog eens in een artikel 

over de betekenis van de dienstbetrekking.
66

 Hij haalt het proefschrift aan van Van der Wiel-

Rammeloo
67

 waarin is uiteengezet dat drie verschillende rechtscolleges ieder hun eigen 

invulling aan de kwalificatievraag van een dienstbetrekking hebben gegeven. De Hoge Raad 

(eerste kamer) stelt zowel de partijbedoeling als de feitelijke uitvoering centraal, rekening 

houdend met zowel het formele als het materiële gezagsbegrip. De fiscale rechter (Hoge 

Raad, derde kamer) richt zich met name op de gezagscomponent terwijl de CRvB zich met 

name richt op zowel het formele gezagsbegrip als het materiële gezagsbegrip. De CRvB let 

vooral op de feitelijke uitvoering en traditioneel gezien veel minder op de partijbedoeling.
68

 

 Loonstra concludeert in dat kader tot een gespannen relatie tussen de civiele rechter 

enerzijds en de fiscale rechter en de socialeverzekeringsrechter anderzijds als het gaat om de 

beantwoording van de kwalificatievraag van de arbeidsrelatie. Ook de Jong komt op basis 

van eigen onderzoek uit op significante verschillen in rechtspraak met betrekking tot 

hetzelfde object. Door hem onderzochte jurisprudentie van de sociale zekerheid leverde het 

beeld op van een Centrale Raad van Beroep die een andere benadering hanteert dan de Hoge 

Raad bij de beoordeling of in de rechtsverhouding tussen partijen een privaatrechtelijke 

dienstbetrekking aanwezig is. Ook hij constateert dat de Hoge Raad, veel meer dan de 

Centrale Raad van Beroep, belang hecht aan de partijbedoeling. En dat de Centrale Raad van 

Beroep voor haar oordeel vooral kijkt naar de feitelijke situatie van elk concreet geval. In 
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bepaalde gevallen leidt dit tot een andere invulling door de Hoge Raad respectievelijk de 

Centrale Raad van Beroep van het begrip dienstbetrekking.
69

  

 Samenvattend kan dus op basis van verschillende bronnen worden geconcludeerd dat 

benadering van de Hoge Raad versus de benadering van de Centrale Raad van Beroep met 

betrekking tot de kwalificatie van een arbeidsrelatie een geheel eigen jurisprudentie oplevert. 

Bij een conclusie van de CRvB tot de aanwezigheid van een dienstbetrekking spelen met 

name de aard van de werkzaamheden en de wijze van controle en evaluatie een rol. Bij 

afwijzing van het bestaan van een dienstbetrekking de omvang van de arbeidsprestatie en de 

wijze van presenteren van de opdrachtnemer. Verder kan de duur van het verrichte werk 

tekort zijn om werkgeversgezag uit te oefenen.
70

 Als de werkzaamheden een wezenlijk 

onderdeel vormen van de bedrijfsvoering wijst dit op de aanwezigheid van een 

gezagsverhouding die hoort bij een werknemersrelatie. Ook wordt een gezagsverhouding 

geacht aanwezig te zijn in een situatie waarbij gezag noodzakelijkerwijs aanwezig is vanwege 

de wijze waarop de werkzaamheden binnen een bedrijf of organisatie zijn georganiseerd. De 

enkele mogelijkheid tot het geven van instructies is al voldoende voor het concluderen van 

een gezagsverhouding.
71

 Bij een overeenkomst van opdracht zijn daarentegen de 

aanwijzingen van de opdrachtgever minder dwingend van aard. Een opdrachtnemer hoeft 

alleen gevolg te geven aan aanwijzingen die tijdig zijn gegeven. Bij een arbeidsovereenkomst 

gaat het veelal om de formulering van aanwijzingen in strengere bewoordingen, vaak in 

termen van bevelen of opdrachten.
72

 

 

 2.5 Het gebied van de overeenkomst van opdracht 

Trap merkt op dat de overeenkomst van opdracht door arbeidsrechtjuristen relatief 

stiefmoederlijk wordt bedeeld. Niet voor niets worden op Nederlandse universiteiten de 

overeenkomst van opdracht volgens hem gerekend tot het algemeen verbintenissenrecht of 
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soms zelfs het handelsrecht en dus niet tot het sociaal recht. Hij concludeert echter dat de 

rechter de overeenkomst van opdracht als werkrelatie inmiddels als een volwaardig 

alternatief ziet voor de arbeidsovereenkomst. Bij de vraag of er sprake is van een 

dienstbetrekking of een overeenkomst van opdracht gaat het er niet om hoe partijen zelf hun 

arbeidsrelatie kwalificeren. Bepalend is wat partijen hebben beoogd bij het aangaan van de 

overeenkomst, naast de feitelijke uitvoering ervan. Die kwalificatie is als het ware een 

tweetrapsraket: eerst moet vaststaan wat partijen voor ogen hebben gehad bij het sluiten van 

een overeenkomst. Pas dan kan een kwalificatie volgen aan de hand van de bepalingen van de 

wet.
 73

  

 Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk van deze scriptie zie ik voor de VAR onder 

meer een functie weggelegd in het kader van het uiten van de intentie van partijen. De Laat 

constateert dat de VAR enerzijds nog steeds een instrument is om meer zekerheid te 

verschaffen voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Maar dat anderzijds de VAR ook een 

aanwijzing geeft voor de vraag of het de intentie van opdrachtgever en opdrachtnemer was en 

is gebleven een opdrachtovereenkomst te sluiten. In die zin wordt volgens hem de VAR een 

steeds belangrijker instrument voor zowel de vaststelling van de partijbedoeling als de 

feitelijke uitvoering daarvan in verband met de rechtspositie van partijen.
74

 

 De feitelijke uitvoering is bepalend voor de vraag of de opdrachtnemer door de 

Belastingdienst wordt gezien als een ondernemer die een overeenkomst van opdracht 

uitvoert. De drie in paragraaf 2.8 uitgebreider behandelde kenmerken van een 

dienstbetrekking
75

, namelijk het persoonlijk verrichten van het werk onder betaling van loon 

en onder aanwezig gezag, zijn bepalend voor deze kwalificatie.
76
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 2.6 Kenmerken van ondernemerschap 

Het is voor mij als auteur van deze scriptie opmerkelijk dat de positie van de zelfstandige niet 

wettelijk is vastgelegd maar tot op heden is afgeleid van de wettelijke positie van de 

werknemer.
77

 Terwijl het aantal zelfstandigen groot is en nog steeds groeit. Eind 2014 telde 

Nederland bijna 880.000 zzp'ers.
78

 Iemand is pas voor de Belastingdienst een zelfstandige als 

hij of zij niet kan worden gekwalificeerd als werknemer. De feitelijke situatie van de 

opdrachtgever en opdrachtnemer is dus bepalend voor de vraag of iemand door de 

Belastingdienst als zelfstandige wordt beschouwd. De omstandigheden waaronder de 

werkzaamheden worden verricht moeten duidelijk de kenmerken hebben van zelfstandige 

arbeid.
79

 Belangrijke kenmerken van zelfstandige arbeid zijn onder meer het lopen van 

ondernemersrisico, onder meer door het doen van investeringen (bedrijfsgebouw, machines, 

materialen en inschrijving bij de KvK), het werken voor verschillende opdrachtgevers en het 

in dienst hebben van personeel. Lamers stelt dat uit deze kenmerken is af te leiden dat het 

begrip ‘ondernemer’ nagenoeg onmogelijk op een juridisch werkbare wijze in algemene zin 

is te begrenzen.
80

 Of dat echt zo is, weten we mijns inziens pas, als hiervoor een wetsvoorstel 

wordt gemaakt en behandeld in het parlement. Volgens Lamers is het spiegelbeeld van 

ondernemerschap, namelijk de dienstbetrekking, wel in wetgeving te vangen. Hij kwalificeert 

de ondernemer als iemand die niet in dienstbetrekking werkzaam is en als doel heeft uit zijn 

werkzaamheden materieel voordeel te behalen. Een bijzonder kenmerk van een ondernemer 

(dus iemand die niet in dienstbetrekking werkzaam is), is dat deze (ondernemers‐) risico 

loopt. Voor het duiden van dit risico maakt hij een vergelijking met de juridische 

bescherming die een persoon in dienstbetrekking geniet voor dezelfde risico’s. Namelijk voor 

de risico’s van ziekte, werkeloosheid en inkomstenfluctuaties. Voor een gemiddelde 

ondernemer zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te duur, vormt een lege 
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orderportefeuille voor een acuut financieel probleem en zijn fluctuaties van het inkomen heel 

normaal.
81

  

 

 2.7 Verhouding arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht 

Lamers en Ermers benadrukken de juridische status van de overeenkomst van opdracht als 

een vangnetregeling door te wijzen op lid 1 en 2 in onderling verband van art. 7:400 BW. 

Hier is wettelijk vastgelegd dat afdeling 7.7.1 (Overeenkomst van opdracht) de functie heeft 

van een vangnetregeling. Of er in een concrete situatie sprake is van een 

arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht kan uitsluitend worden bepaald 

volgens art. 7:610 BW. In art. 7:400 lid 1 BW heeft de wetgever bepaald dat, wanneer sprake 

is van een arbeidsovereenkomst, afdeling 7.7.1 niet aan de orde is. Dit wordt nog eens 

benadrukt door het tweede lid waarin is bepaald dat afdeling 7.7.1 alleen van toepassing is 

indien uit de wet niets anders voortvloeit. Of indien niets anders voortvloeit uit de inhoud of 

de aard van de overeenkomst of uit een andere rechtshandeling of gewoonte. 
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Schematisch kan het voorgaande worden weergegeven in het hiernavolgende schema. Per 

schemaonderdeel verwijs ik naar de corresponderende paragraaf van dit hoofdstuk. Het 

gebied binnen de cirkel representeert het snijvlak waarbij op basis van jurisprudentie de 

rechter een uitspraak doet over de gevraagde classificatie. Het gebied buiten de cirkel 

representeert de gevallen waarbij classificatie zonder meer duidelijk is. 

(Hoofdstuk 2.2)     (Hoofdstuk 2.4) 

 

(Hoofdstuk 2.3)     (Hoofdstuk 2.4) 

Figuur 2: Juridische grenzen tussen dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht 

•        Ov van Opdracht   
(      (Opdrachtnemer) 
 
 
        Art. 7:400 BW 

• (Fictieve) 
Dienstbetrekking 
(Werknemer) 
 
Art. 2 Wet Lb/Art. 3 WW  
 
(Fiscaalrechtelijk     
Soc. zekerheidsrechtelijk) 
 
 

 

 

 

• Ov van Opdracht 
(Opdrachtnemer) 
 
      Art. 7:400 BW 

 

 

• Dienstbetrekking 
(werknemer) 
 
Art. 7:610 BW 
 
(Arbeidsrechtelijk) Jurisprudentie: 

-Partijbedoeling 
-Feitelijke 
uitvoering 

Jurisprudentie 
HR: - Gezag 

CRvB: - Formeel 
en materieel 
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2.8 Beleidsregels Beoordeling Dienstbetrekking 

De Belastingdienst en het UWV hebben in 2002 op basis van wet- en regelgeving en  

jurisprudentie beleidsregels vastgesteld voor de beoordeling en vaststelling van een 

dienstbetrekking. Een beleidsregel is een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde 

een algemeen verbindend voorschrift, over de afweging van belangen, de vaststelling van 

feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een 

bestuursorgaan.
82

 In deze beleidsregels geven de Belastingdienst en het UWV aan welke 

beleidscriteria zij hanteren. Zij komen tegemoet aan de behoefte aan duidelijkheid van 

opdrachtgevers en opdrachtnemers over de wijze waarop wordt beoordeeld of een 

arbeidsrelatie een privaatrechtelijke of een fictieve dienstbetrekking is. Expliciet wordt in de 

beleidsregels vermeld dat de gegeven uitleg van wettelijke bepalingen uitsluitend is 

gebaseerd op de rechtspraak van de CRvB, de HR en de Gerechtshoven.
83

 Materieel gezien 

bieden de beleidsregels dus uitsluitend aanvullende informatie die ook is te vinden in 

wetgeving en jurisprudentie. De beleidsregels bieden dan ook niet meer dan een uitgebreide 

uitleg van de drie criteria van een dienstbetrekking volgens artikel 7:610, namelijk het 

verrichten van persoonlijke arbeid, betalingsplicht van loon en een gezagsverhouding 

opdrachtgever/opdrachtnemer.  

 De verplichting van de opdrachtnemer om de arbeid persoonlijk te verrichten is aan 

de orde als een opdrachtnemer zich niet of uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever 

mag laten vervangen door een derde. Een verplichting tot persoonlijk verrichten van de 

opdracht wordt al aangenomen als de opdrachtnemer feitelijk steeds zelf de arbeid verricht. 

De verplichting van de opdrachtgever tot betaling van loon gaat over de plicht van de 

opdrachtgever om aan de freelancer een reële vergoeding te betalen voor de verrichte arbeid. 

Een kostenvergoeding is hier dus niet aan de orde en loon kan worden betaald in geld maar 

ook worden verstrekt in natura. De gezagsverhouding van de opdrachtnemer tot de 

opdrachtgever wordt verondersteld aanwezig te zijn als de opdrachtgever opdrachten en 

aanwijzingen kan geven (de mogelijkheid is al genoeg) voor het te verrichten werk die de 

opdrachtnemer moet opvolgen. Denk daarbij aan aanwijzingen over de uitvoering van het 

                                                           

82
 Bakels 2011, p. 48. 

83
 Beleidsregels, algemene uitgangspunten. 



Dienstbetrekking of Overeenkomst van Opdracht?                                Over de effectiviteit van de VAR 

 

Pag. 33 

 

werk, aan voorschriften met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden, productie-eisen of het 

dragen van bepaalde bedrijfskleding. Ook valt te denken aan het houden van toezicht en 

controle op het werk of een verantwoording van de opdrachtnemer via bijvoorbeeld een 

urenstaat of een voortgangrapportage. Het gaat hier om voorbeelden van gezagsuitoefening, 

die fiscaalrechtelijk en/of sociaalrechtelijk gezien mogelijk wijzen op een 

gezagsverhouding.
84

  

2.9 Conclusie 

Centraal in dit hoofdstuk is het antwoord op de vraag hoe het arbeidsrecht zich verhoudt tot 

het fiscale recht en het socialezekerheidsrecht als het gaat om de juridische grens tussen 

dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht. Zoals is gebleken uit de vergelijking kent 

het arbeidsrecht een andere benadering dan het fiscale en het socialezekerheidsrecht bij het 

kwalificeren tussen dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht. Het arbeidsrecht legt de 

juridische grens nadrukkelijk op basis van de partijbedoeling en de feitelijke uitvoering 

(onderscheiden in formeel en materieel) van de overeenkomst. Terwijl de fiscale rechter de 

grens tussen een (fictieve) dienstbetrekking en een overeenkomst van opdracht vooral legt bij 

de gezagscomponent en minder bij de partijbedoeling. De jurisprudentie die is gewezen heeft 

ertoe geleid dat het begrip dienstbetrekking voor de twee rechtsgebieden een eigen invulling 

heeft gekregen. Met name ten aanzien van het gezagscriterium. De CRvB onderscheidt 

daarbij zelfs een formeel en een materieel gezagsbegrip. De verschillende benaderingen van 

de CRvB en de Hoge Raad kunnen tot gevolg hebben dat met betrekking tot dezelfde feiten 

rechters tot verschillende kwalificaties komen. En dat om diezelfde reden het mogelijk is dat 

er in een concreet geval civielrechtelijk geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar 

fiscaalrechtelijk en sociaalrechtelijk wel van een fictieve dienstbetrekking. In het volgende 

hoofdstuk ga ik verder in op de vraag wat in dit kader de functie is van de VAR.  
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3. De functie en de praktijk van de VAR 

Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is een verklaring van de Belastingdienst over de 

arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Met deze verklaring weet een 

opdrachtgever of hij de opdrachtnemer als een zelfstandig ondernemer moet beschouwen. En 

of belasting en premies moeten worden ingehouden.
85

 De VAR is een hulpmiddel ter 

kwalificatie van een arbeidsrelatie dat uitsluitend werkzaam is op het vlak van de fiscus en de 

sociale verzekeringen. De VAR heeft dus als doel om duidelijkheid te verschaffen aan 

partijen over de vraag of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking of een overeenkomst 

van opdracht. Zodat de opdrachtgever weet of sprake is van een inhoudings- en premieplicht.

  Uitsluitend de opdrachtgever wordt door de VAR-WUO beschermd tegen het risico 

van naheffingen. Het gaat daarbij echter niet om een absolute bescherming. Als deze niet te 

goeder trouw is en kon weten dat de VAR onrechtmatige is verkregen en gebruikt, kan de 

opdrachtgever zich niet langer hierop beroepen. De VAR kent uitsluitend een fiscale werking. 

Dat wil zeggen dat de werkgever uitsluitend is gevrijwaard van de loonheffing. Dat is de 

plicht tot inhouding van de loonbelasting en werkgeverspremies. Het wel of niet moeten 

voldoen aan arbeidsrechtelijke verplichtingen zijn bij de VAR niet aan de orde.
86

 Daarvoor is 

een aparte arbeidsrechtelijke beoordeling nodig via de criteria van gezag, arbeid en loon 

volgens de criteria van het arrest Groen/Schoevers. Een VAR kan dus nooit dienen als bewijs 

voor de stelling dat er vanwege de VAR geen sprake kan zijn van een (fictieve) 

arbeidsovereenkomst. Een VAR heeft immers geen civiele werking.
87

 Het kan niet de 

bedoeling van de wetgever zijn geweest dat de belastingrechter op de stoel van de civiele 

rechter gaat zitten om civielrechtelijk te bepalen of een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is 

of een overeenkomst van opdracht.
88

 

 Lamers illustreert deze beperkte werking van de VAR aan de hand van een 

regelmatig voorkomende praktijksituatie, waarbij door partijen aan de VAR juridisch teveel 
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gewicht wordt toegekend. Het gaat dan om een overeenkomst van opdracht waarin 

uitdrukkelijk is bedongen op grond van een verkregen VAR dat partijen geen 

arbeidsovereenkomst in civiele zin sluiten. Ook komt het volgens hem voor dat partijen 

bedingen, dat – mocht de belastingdienst na onderzoek tot de conclusie komen dat de 

werkgever c.q. opdrachtgever inhoudingsplichtig is – de opdrachtnemer gehouden is de 

werkgever c.q. opdrachtgever voor de fiscale schade te vrijwaren. Volgens Lamers zijn 

dergelijke bedingen nietig of vernietigbaar wegens strijd met de wet en/of goede zeden of 

openbare orde.
89

  

3.1 Soorten VAR en het bieden van zekerheid 

Zoals hiervoor uiteengezet, biedt de scheidende werking van de VAR-WUO en de VAR-

DGA zekerheid voor de opdrachtgever. De VAR-ROW en de VAR-LOON biedt de 

opdrachtgever daarentegen weinig of geen zekerheid. De aanvrager ontvangt een VAR-

ROW als de Belastingdienst hem of haar niet ziet als ondernemer. De opdrachtgever moet in 

dit geval zelf toetsen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat er geen 

sprake mag zijn van werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon. Mogelijk zijn de 

werkzaamheden te kwalificeren als fictieve dienstbetrekking. Dit moet blijken uit de praktijk 

en is op voorhand niet via een aanvraagformulier te bepalen.
90

 Voor deze categorie 

arbeidsrelaties biedt de VAR-ROW dus geen enkele aanvullende zekerheid.
91

 De aanvrager 

ontvangt een VAR-LOON als de Belastingdienst op basis van het aanvraagformulier en 

eventuele aanvullende informatie tot het oordeel komt dat de werkzaamheden (voor het 

grootste deel) in dienstbetrekking worden verricht. Hierbij wordt gekeken of de aanvrager 

instructies moet opvolgen, of deze tijdens vakantie en ziekte wordt doorbetaald en of er 

sprake is van een verplichting om de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren
92

. Bij een 

VAR-WUO en/of een VAR-DGA gaat het altijd om een voorlopige kwalificatie. Het laatste 
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woord is immers aan de Belastingrechter die bij een beoordeling achteraf tot een andere 

waardering kan komen dan de voorlopige kwalificatie volgend op de aanvraag van de VAR. 

Dat kan tot maximaal vijf jaar na het afgeven van een VAR.
93

 De risico’s zijn daarbij voor de 

opdrachtnemer en niet voor de opdrachtgever.
94

 Bij een VAR-WUO is derhalve sprake van 

rechtsongelijkheid. De reden hiervan is dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 

daadwerkelijk naleven van de voorwaarden van zelfstandig ondernemerschap. De 

opdrachtgever mag er in beginsel vanuit gaan dat bij een afgegeven VAR-WUO of VAR-

DGA geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit is evenwel niet het geval als een 

opdrachtgever een opdrachtnemer min of meer dwingt om een VAR-WUO of VAR-DGA aan 

te vragen. In dat geval is de kans groot dat de opdrachtgever niet gevrijwaard blijft. Omdat 

deze immers redelijkerwijs kon weten dat sprake was van een dienstbetrekking.
95

 

 

 3.2 Wettelijke basis van de VAR  

De wettelijke basis voor de VAR is gelegen in artikel 3.156 (afdeling 3.14) van de Wet 

inkomstenbelasting 2001 die invulling geeft aan de zekerheid omtrent de aard van de 

voordelen uit een arbeidsrelatie. Uit dit artikel vloeit de VAR-WUO, VAR-Loon en VAR-

ROW voort. Lid 1 vermeldt de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de inspecteur 

voor degenen die zekerheid wensen omtrent de vraag hoe de voordelen in een bepaald 

kalenderjaar fiscaal zullen worden beoordeeld. Lid 2 geeft aan dat wanneer feitelijke 

omstandigheden significant en structureel veranderen, de aanvrager een nieuwe aanvraag 

moet indienen. De Belastinginspecteur bepaalt vervolgens of de VAR moet worden herzien. 

Lid 3 geeft aan dat herziening ook kan plaatsvinden als de inspecteur uit andere hoofde 

bekend is met feitelijke omstandigheden die daar aanleiding toe geven. Lid 4 bepaalt dat de 

beschikkingstermijn maximaal één kalenderjaar is. De geldigheid van de VAR binnen een 

kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor het nieuwe kalenderjaar moet 

jaarlijks opnieuw een aanvraag worden ingediend.  
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 3.3 De aanvraag van de VAR 

Als een opdrachtgever voornemens is om een opdracht te verstrekken, dan is het zijn 

verantwoordelijkheid om vast te stellen hoe de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer dient te 

worden gekwalificeerd: als een dienstbetrekking of als een zelfstandige relatie. Het UWV en 

de Belastingdienst zullen op basis van de aanvraag een voorlopig oordeel geven en al dan niet 

een VAR afgeven. Op basis van de praktijk van de uitvoering wordt vervolgens beoordeeld 

of deze kwalificatie correct is. Is dit niet het geval dan kan de Belastingdienst een 

naheffingsaanslag opleggen. Op de website van de Belastingdienst
96

 wordt uitgelegd dat dit 

kwalificatieproces via het aanvragen van een VAR in verschillende stappen verloopt. 

Allereerst moet worden getoetst op basis van de concrete situatie van de uitvoering van de 

opdracht of de arbeidsrelatie als een dienstbetrekking moet worden gekwalificeerd of niet. 

Hiervoor gelden criteria die elders in deze scriptie zijn weergegeven. Is er sprake van een 

dienstbetrekking, dan moet de opdrachtgever belastingen en premies inhouden. Is dit niet het 

geval, dan moet de opdrachtgever nagaan of er wellicht sprake is van een fictieve 

dienstbetrekking. Is daarvan sprake dan moet de opdrachtgever eveneens belastingen en 

premies inhouden. Is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking, dan hoeft de 

opdrachtgever geen premies in te houden. Wel moet de opdrachtgever controleren of de 

opdrachtnemer beschikt over een geldige VAR. Is dit het geval dan mag de opdrachtgever 

ervan uitgaan dat er sprake is van een situatie volgens de VAR-WUO (Winst uit 

Onderneming) en hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies in te houden. De 

Belastingdienst kan de opdrachtgever daarop later niet meer aanspreken als blijkt dat toch 

sprake is van een dienstbetrekking.  

3.4 Jurisprudentie met betrekking tot de VAR -WUO 

Omdat met name bij de VAR-WUO en de VAR-DGA de scheidingsfunctie tussen 

dienstverband en zelfstandigheid van belang is
97

, tracht ik aan de hand van beschikbare 

jurisprudentie over deze twee VAR-varianten inzicht te krijgen in de knelpunten uit de 
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praktijk van de VAR en de afbakening van het grijze gebied tussen dienstbetrekking en 

overeenkomst van opdracht. Hiertoe heb ik een selectie gemaakt van jurisprudentie die 

betrekking heeft op de praktijk van de VAR-WUO en VAR-DGA.
98

  

Ten eerste blijkt uit jurisprudentie dat de Belastingdienst niet verplicht is om een 

VAR af te geven. De inspecteur kan niet door de aanvrager worden gedwongen tot het 

afgeven van een beschikking van een bepaald soort VAR. De inspecteur is gerechtigd een 

ander soort VAR af te geven dan waarom wordt verzocht.
99

 Verder blijkt uit de jurisprudentie 

dat de geldigheid van een eenmaal afgegeven VAR niet is gegarandeerd. Een in eerste 

instantie afgegeven VAR kan als ongeldig worden ingetrokken als de rechter van oordeel is 

dat deze ten onrechte is afgegeven. Uit een arrest van het Gerechtshof Den Bosch over de 

geldigheid van een afgegeven VAR-WUO blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de 

geldigheid bij de aanvrager ligt. Namelijk als de feitelijke situatie van de uitvoering van een 

opdracht niet overeenkomt met de verwachting die is uitgesproken in de door de 

belanghebbende ingediende aanvraagformulieren.
100

 Als bijvoorbeeld een belanghebbende 

heeft aangegeven een (te) beperkt aantal opdrachtgevers te hebben en op geen enkele wijze 

aannemelijk kan maken dat hij actief bezig is geweest om meer opdrachtgevers te werven als 

zelfstandige, dan kan de belanghebbende geen vertrouwen ontlenen aan een afgegeven VAR-

WUO.
101

  

 Als de feitelijke situatie van de aanvrager overeenkomt met de in de VAR-aanvraag 

aangegeven situatie en een VAR is afgegeven, dan blijft de VAR geldig. Ook al is de 

Belastingdienst van mening dat bij nader inzien de aanvrager geen recht heeft op een VAR. 

De VAR blijft dan geldig, ook al is de desbetreffende VAR ten onrechte afgegeven.  
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Dit blijkt uit een arrest waarin een ten onrechte verkregen VAR-WUO door de 

Belastingdienst achteraf werd gewijzigd.
102

 Terwijl de feitelijke situatie van de aanvrager 

overeenkwam met de situatie zoals aangegeven op het aanvraagformulier. Een 

interimmanager ging in beroep tegen het besluit van de Belastingdienst en beriep zich daarbij 

op het vertrouwensbeginsel. Want de verkregen VAR-WUO gaf hem het vertrouwen dat de 

Belastingdienst zijn werkzaamheden als zelfstandig zag. De rechtbank gaf in beroep de 

inspecteur gelijk, waarna de interimmanager in hoger beroep ging. Het Gerechtshof 

verklaarde zowel de uitspraak van de Rechtbank als het besluit van de Belastinginspecteur 

nietig en stelde de interimmanager in het gelijk. Omdat de feitelijke omstandigheden van de 

interimmanager overeenkomen met de geschetste situatie op het aanvraagformulier voor de 

VAR, was de onterecht verkregen VAR-WUO desalniettemin geldig. 

 

Mate van zelfstandigheid en de VAR 

In het kader van de toekenning van een VAR-WUO is van belang of een opdrachtnemer 

voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van de opdrachtgever om als zelfstandige te 

kunnen worden aangemerkt. Uit een arrest van het Gerechtshof te Den Haag blijkt dat de 

opdrachtnemer voldoende (economische) zelfstandigheid moet hebben ten opzichte van zijn 

opdrachtgevers om een VAR-WUO te krijgen. De mate van zelfstandigheid blijkt onder meer 

uit het aantal opdrachtgevers waarover opdrachtnemer beschikt. Een opdrachtnemer met een 

VAR-WUO moet blijven zoeken naar nieuwe opdrachtgevers, indien deze opdrachtnemer 

beschikt over te weinig opdrachtgevers tijdens de periode waarop de VAR betrekking heeft. 

Het werken met één opdrachtgever, al is het een tussenbureau, is in beginsel niet voldoende 

om een VAR-WUO te verkrijgen. Een situatie van slechts één opdrachtgever mag dan ook na 

aanvraag en verkrijging van een VAR-WUO niet te lang blijven voortbestaan. 

 In het kader van voldoende zelfstandigheid geeft de jurisprudentie
103

aan dat het 

aantal opdrachtgevers bij de aanvraag van een VAR-WUO conform de werkelijkheid dient te 

worden opgegeven. Zo vroeg een interimmanager voor 2006 een VAR-WUO aan en 

vermeldde hij op het aanvraagformulier dat hij verwachtte meer dan zeven opdrachtgevers te 
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krijgen. De VAR-WUO werd hem vervolgens toegekend voor het jaar 2006. In 2009 

vorderde de Belastingdienst echter zijn fiscale ondernemersfaciliteiten terug. De 

interimmanager was in 2006 benaderd door de gemeente voor verschillende projecten. De 

rechter was van mening dat er daardoor geen reële basis was ontstaan voor de in de VAR-

aanvraag aangegeven aantal verwachte opdrachtgevers van zeven. Daarom werd de 

interimmanager door de rechter niet als ondernemer aangemerkt. Hieruit blijkt dat de 

aanvrager van een VAR-WUO geen vertrouwen kan en mag ontlenen aan een afgegeven 

VAR als na een periode langer dan een jaar blijkt dat bij de aanvraag niet de juiste informatie 

is verstrekt met betrekking tot het werkelijke aantal opdrachtgevers.
104

 

 

Ondernemersrisico en VAR  

Voor zelfstandige arbeid moet een vorm van ondernemersrisico blijken. De wijze waarop de 

opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden wordt betaald, moet passen bij de zelfstandige 

arbeid. Dit blijkt uit jurisprudentie waarbij een verpleegster, die zichzelf zag als zelfstandige, 

een VAR-WUO had aangevraagd. Zij beschikte over acht opdrachtgevers (bemiddelende 

zorgbureaus) bij wie ze de vrijheid had om haar eigen planning te maken en een eigen 

professionele afweging te maken over de behandeling van de cliënt, zonder dat de 

opdrachtgever hierop toezag. Ook stuurde ze overzichten van gewerkte uren aan de 

tussenbureaus waarvoor ze werkte. De vraag speelde of er sprake was van een premieplicht 

vanwege een dienstverband.
 
De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een 

dienstbetrekking. Want het verpleegkundige werk wordt volgens de rechtbank in de regel 

uitgevoerd in dienstbetrekking. Al haar opdrachtgevers hadden loonheffingen en 

werknemerspremies ingehouden. Ook telde mee dat de verpleegster geen 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering had afgesloten en er geen bewijs was dat de 

verpleegkundige zodanig zelfstandig was dat er geen gezagsverhouding zou zijn tussen haar 

en de opdrachtgevers. Ook verstuurde de verpleegkundige geen facturen naar haar 

opdrachtgevers. Overzichten van gewerkte uren worden door de rechtbank niet aangemerkt 

als facturen.
105
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Criteria voor zelfstandigheid 

In een ander arrest worden de criteria voor zelfstandigheid door het gerechtshof nog eens op 

een rij gezet.
106

 Er mag geen plicht zijn tot aanvaarding van de opdrachten van de 

instellingen, bij aanvaarding moet de opdrachtnemer zelf zorgen voor vervanging bij zieke of 

vakantie en een zelfstandige is niet gehouden een bepaald aantal vaste uren te werken. Verder 

moeten de werkzaamheden bij de zorgvrager kunnen worden uitgevoerd naar eigen inzicht en 

zonder toezicht en moet de opdrachtnemer voldoende zelfstandigheid bezitten ten opzichte 

van de opdrachtgever(s). De opdrachtnemer moet voldoende ondernemersrisico lopen, bij 

ziekte en vakantie geen inkomen hebben, het risico lopen dat opdrachtgever(s) op een 

gegeven moment geen opdrachten meer heeft en persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen 

worden voor fouten die hij als opdrachtnemer maakt. 

Zelfstandige arbeid bij personele vennootschappen en de VAR 

Vennoten van een VOF zijn alleen te kwalificeren als zelfstandigen als de drie elementen 

werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon niet aanwezig zijn in de feitelijke situatie 

volgens artikel 7:610 BW. Wanneer de feitelijke situatie van de uitvoering van een opdracht 

afwijkt van wat contractueel is bepaald, is de feitelijke situatie doorslaggevend. Dit blijkt uit 

een arrest over rijinstructeurs die feitelijk in loondienst waren en geen VOF vormden.
107

 De 

belanghebbende presenteerde een rijschool in de vorm van een VOF waarin hij en de 

rijinstructeurs samen de vennoten vormden. De feitelijke situatie bij de rijschool liet echter 

een loondienstsituatie zien. Want de belanghebbende bepaalde de gang van zaken (gezag), de 

rijinstructeurs liepen geen debiteurenrisico, hadden geen invloed op de financiën en 

presenteerden zich niet als ondernemers. De belanghebbende nam de klantencontacten voor 

zijn rekening. Volgens de Belastingdienst en de Rechtbank waren de rijinstructeurs dus 

feitelijk in loondienst bij belanghebbende en was er van een VOF in het geheel geen sprake. 
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Bemiddelingsbureau en VAR  

Als een zelfstandige met een VAR-WUO zijn opdrachten verkrijgt via één 

bemiddelingsbureau, dan loopt deze het risico zijn WAR-WUO kwijt te raken. In het 

zogenoemde walsmachinevonnis met een chauffeur die in opdracht werkte op een 

walsmachine bepaalde de rechter dat zo iemand die via een bemiddelingsbureau werkt geen 

ondernemer is maar resultaat uit werkzaamheden geniet.
108

 In r.o. 2.6 van dit 

walsmachinevonnis zijn de criteria voor een ondernemer nog eens duidelijk verwoord. 

Ondernemer is degene voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven. Ook het 

zelfstandig uitoefenen van een beroep valt hieronder. Er moet sprake zijn van het in het 

economisch verkeer optreden van een organisatie van kapitaal en arbeid met het oogmerk het 

behalen van winst. Naar het oordeel van de rechtbank was bij belanghebbende van een 

dergelijke organisatie geen sprake. Alle werkzaamheden behalve het feitelijk walsen werden 

immers verricht door het bemiddelingsbureau. Verder werd de inhoud van de 

werkzaamheden volledig bepaald door de opdrachtgever en was het niet aannemelijk dat 

belanghebbende daarover belangrijke beslissingen nam. Belanghebbende kon zich bij 

ontstentenis niet laten vervangen door een andere walser uit het bestand van het 

bemiddelingsbureau of andere personen bij zijn werkzaamheden betrekken. Uit dit alles in 

samenhang beoordeeld concludeerde de rechtbank dat belanghebbende niet was aan te 

merken als ondernemer, maar resultaat uit overige werkzaamheden genoot. Daarmee had hij 

geen recht op fiscale ondernemersfaciliteiten.  

 

 3.5 Jurisprudentie VAR-DGA  

Zoals eerder in deze scriptie al aangegeven, is de VAR-DGA bedoeld voor zelfstandigen die 

aandelen in een besloten vennootschap hebben en die via die vennootschap werkzaamheden 

verrichten voor derden. Als een opdrachtnemer een VAR-DGA kan overleggen, is de 

opdrachtgever ervan verzekerd dat er bij de opdrachtverlening geen loonheffingen hoeven te 

worden ingehouden. Wel gelden dan verschillende voorwaarden. Allereerst moet de 

omschrijving van het werk zoals weergegeven in de VAR overeenkomen met werk dat de 

opdrachtnemer daadwerkelijk voor de opdrachtgever uitvoert. Dit werk moet worden 
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uitgevoerd binnen de geldigheidsduur van de VAR en de opdrachtgever moet de identiteit 

van de opdrachtnemer hebben vastgesteld. Tot slot moet de opdrachtgever een kopie van de 

VAR en van een geldig identiteitsbewijs in zijn administratie bewaren. Met een VAR-DGA is 

de directeur-grootaandeelhouder voor de uit te voeren werkzaamheden niet verzekerd voor de 

premies werknemersverzekeringen.
109

  

 Wordt een opdrachtnemer op persoonlijke titel ingehuurd, en dus niet voor rekening 

en risico van zijn besloten vennootschap, dan krijgt de opdrachtnemer geen VAR-DGA. Dit 

is bepaald door een uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch op 13 januari 2012.
110

 

Deze zaak betrof een zelfstandige (de heer X) die alle aandelen had van A B.V. en enig 

bestuurder was. Hij was naast zelfstandige voltijds in loondienst bij een grote 

scholengemeenschap waar hij de dagelijkse leiding had. Daarnaast was hij voorzitter van 

verschillende bezwarencommissies van stichtingen en gemeenten. Het werk in deze 

commissies kreeg hij betaald per bijgewoonde zitting. De heer X stuurde facturen voor zijn 

werkzaamheden vanuit zijn B.V. en deze werden ook aan de B.V. betaald. De rechter 

bepaalde dat de heer X niet in aanmerking kwam voor een VAR-DGA op basis van zijn 

werkzaamheden voor de commissies. Want een DGA komt alleen voor een VAR-DGA in 

aanmerking wanneer zijn werkzaamheden voor rekening en risico van de BV komen. Dat was 

hier niet het geval, omdat de heer X werd ingehuurd door de commissies voor zijn 

persoonlijke kennis en kunde. Hij werd dus persoonlijk ingehuurd en niet zijn bedrijf A B.V.. 

Dat de facturen via A B.V. werden verzonden deed in dit verband verder niet ter zake. De 

criteria van zelfstandigheid bij een DGA worden in deze casus dus toegepast. Er is wellicht 

geen sprake van gezag, maar de heer X kan zich niet laten vervangen door een willekeurig 

persoon, omdat hij zelf moet komen. Daarom wordt dus niet zijn bedrijf A B.V. ingehuurd, 

maar hijzelf als natuurlijk persoon. Een VAR-DGA is in deze situatie niet geldig. De heer X 

kreeg daarom voor zijn werkzaamheden bij de commissies een VAR-ROW. 
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Managementovereenkomst en VAR  

Het verhuren van een directeur van een B.V. via een managementovereenkomst aan een 

bedrijf als opdrachtgever kan duiden op een loondienstsituatie. Dit is door een uitspraak van 

het Gerechtshof ’s Hertogenbosch bepaald.
111

 Het betrof een situatie van drie directeuren die 

in loondienst waren van een bedrijf, totdat zij begin 2008 ontslag namen. Elke directeur 

richtte vervolgens een persoonlijke BV op die elk een derde van de aandelen kreeg in een 

gezamenlijke werkmaatschappij. Deze werkmaatschappij verhuurde vervolgens de drie 

directeuren weer via een managementovereenkomst aan het bedrijf waar de drie directeuren 

vroeger in loondienst waren. De uitspraak ging over één van deze directeuren. Deze was 

volgens het Hof nog steeds in loondienst bij het bedrijf ook al verhuurde hij zich nu vanuit 

een B.V. Want er was niets veranderd in de werkzaamheden van de directeur, deze had nog 

steeds dezelfde functie. En ook niet in de onderlinge verhouding van de directeur met het 

bedrijf. Het bedrijf had het gezag om de arbeidsrelatie van de directeur te beëindigen, zonder 

dat de directeur hier iets tegen kon inbrengen, wat neerkwam op ontslag. De directeur en het 

bedrijf hebben niet aannemelijk kunnen maken dat er een wezenlijke verandering heeft 

plaatsgevonden in hun persoonlijke arbeidsrelatie. En de werkzaamheden werden nog steeds 

tegen betaling van loon verricht. Het bedrijf bepaalde en bewaakte de inhoud van de 

werkzaamheden van de directeur. Het bedrijf moest als opdrachtgever dus voor de directeur 

werknemerspremies betalen. De BV's van de drie directeuren hebben een minderheidsbelang 

in het bedrijf. Dit maakt de directeuren indirect ondergeschikt aan de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders. Dit is wederom een gezagspositie van het bedrijf. 

 

 3.6 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk heb ik allereerst duidelijk gemaakt dat de VAR een fiscaal hulpmiddel is ter 

scheiding van een (fictieve) dienstbetrekking en overeenkomst van opdracht en dus geen 

civielrechtelijke werking heeft. Dit fiscale hulpmiddel blijkt in de praktijk verschillende 

knelpunten te kennen. Het belangrijkste knelpunt voor de aanvragende partij is de 

onzekerheid met betrekking tot de geldigheid van een VAR. Deze blijkt voorlopig van 
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karakter te zijn en op basis van de uitvoeringspraktijk van de aanvrager met terugwerkende 

kracht te kunnen worden gewijzigd indien de praktijk van de uitvoering te weinig 

overeenkomt met de door de aanvrager aangegeven situatie op het aanvraagformulier. Met als 

gevolg een naheffingsaanslag en mogelijk terugvordering van fiscale voordelen behorend bij 

het ondernemerschap. Een opdrachtnemer moet voldoende zelfstandigheid bezitten en 

voldoende ondernemersrisico te lopen om recht te hebben op een VAR. Ook bij het werken 

via een bemiddelingsbureau of bij het gebruik van personele vennootschap of een 

kapitaalvennootschap blijft deze eis van kracht.  

 Uit voorgaande jurisprudentie blijkt dat partijen in de praktijk bij de aanvraag van 

een VAR de mening lijken te zijn toegedaan zelf een keuze te kunnen maken tussen de 

dwingendrechtelijke arbeidsovereenkomst (op grond van titel 7.10 BW) en de overeenkomst 

van opdracht (art 7:400 BW). En dat niet zelden de Belastingdienst en de rechter op basis van 

de concrete uitvoeringpraktijk een VAR weigeren of naderhand intrekken. De door mij 

hiervoor behandelde jurisprudentie laat zien dat art. 7:400 lid 1 en 2 BW een 

keuzemogelijkheid tussen beide artikelen nadrukkelijk uitsluiten. Artikel 7:400 BW schrijft 

dwingendrechtelijk voor dat een overeenkomst die op grond van de kenmerken zoals 

beschreven in titel 7.10 BW is te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst, niet op eigen 

gezag van partijen tot een overeenkomst tot opdracht mag worden gereduceerd. Artikel 7:400 

BW is immers een vangnetregeling die alleen van toepassing is op overeenkomsten die te 

kwalificeren zijn als een dienstverrichting en die tegelijkertijd geen arbeidsovereenkomst 

zijn. De enige maatstaf voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is art. 

7:610 BW.
112

 Uitsluitend de wijze van uitvoering van een opdracht bepaalt of er 

fiscaalrechtelijk en sociaalverzekeringsrechtelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking 

of een overeenkomst van opdracht.  

 Hoewel juridische strijd over de grens tussen een overeenkomst van opdracht en een 

arbeidsovereenkomst de nodige jurisprudentie heeft opgeleverd, blijft het voor mij 

onduidelijk waar deze grens precies ligt. Zie hier een groot nadeel van de VAR. Lamers en 

Ermers wijten de oorzaak van deze blijvende juridische onduidelijkheid aan het beoordelen 

van eenzelfde juridische vraagstuk door drie ‘verschillende’ rechtscolleges die ieder hun 
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eigen benadering kennen. Namelijk de civiele kamer van de Hoge Raad, de Belastingkamer 

van de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep en de daaraan voorafgaande lagere 

rechters.
113
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4. Geschiktheid van de VAR als scheidingsinstrument  

De geschiktheid van de VAR als instrument om een (fictief) dienstverband te onderscheiden 

van een overeenkomst van opdracht is door verschillende auteurs onderzocht en geëvalueerd. 

De onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd, concluderen dat de VAR nieuwe stijl 

weliswaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de toename van zelfstandige arbeid. 

Maar dat er verschillende oorzaken te onderkennen zijn waardoor de VAR minder geschikt is 

als fiscaal scheidingsinstrument.
114

  

 

 4.1 Factoren die de effectiviteit van de VAR bepalen 

Een eerste oorzaak is het feit dat niet in alle gevallen de VAR een scheidingsfunctie heeft. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, hebben alleen de VAR-WUO en de VAR-DGA een 

scheidingsfunctie, zij het een voorlopige.  

 Verder heeft de VAR het effect dat schijnzelfstandigheid met dit instrument wordt 

gelegitimeerd. De VAR-WUO en VAR-DGA worden verstrekt op basis van door de 

aanvrager ingevulde gegevens op het aanvraagformulier. Bij de aanvraag van een VAR geldt 

het principe: “Wat de aanvrager erin stopt, komt er als één van de vier VAR-vormen weer 

uit”. Er worden per jaar ca. 450.000 VAR-WUO’s aangevraagd. In ongeveer 1.500 keer van 

al deze gevallen wordt door de aanvragers bezwaar gemaakt. Het vermoeden bestaat dat een 

grote meerderheid van alle aanvragers die het met de uitkomst niet eens zijn weer een nieuwe 

aanvraag indienen. En bij de nieuwe aanvraag de antwoorden invullen die leiden tot de 

gewenste VAR.
115

 Opdrachtgevers verkrijgen hiermee de door hen gewenste zekerheid, 

behoudens situaties van 'te kwader trouw', dat loonbelasting en werkgeverspremies in 

beginsel niet zijn verschuldigd. Die zekerheid wordt ook verkregen als een opdrachtnemer 

bewust een onjuiste indruk heeft verschaft omtrent de wijze waarop en de voorwaarden 

waaronder hij in de toekomst zal werken. Een opdrachtnemer zal mijns inziens niet snel een 

arbeidsrechtelijk beroep doen op het aan de orde zijn van een arbeidsovereenkomst met dito 

werknemersrechten. Want gezien het omzetbelang van de opdrachtnemer is het evident af te 
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gaan op de bedoeling van partijen om geen arbeidsovereenkomst te sluiten. Immers, een naar 

werk zoekende opdrachtnemer die wordt gevraagd voor een opdracht door een potentiële 

werkgever/opdrachtgever, zal zijn echte bedoeling (in het geval van een gewenste 

arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever) niet snel laten merken. De huidige VAR maakt 

het daarmee voor opdrachtgevers mogelijk om min of meer gelegitimeerd met 

'schijnzelfstandigen' te opereren.
116

  

 Formeel heeft de opdrachtgever geen bemoeienis met de aanvraag van een VAR. 

Omdat de opdrachtgever geen inbreng heeft bij de aanvraag, kan deze ook niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor de bij de aanvraag ingevulde gegevens.
117

 Ook de 

aanvrager zelf kan als opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de op het 

aanvraagformulier ingevulde gegevens. Officieel beoordeelt de fiscus een VAR-aanvraag op 

basis van de feitelijke situatie: de bestaande situatie of de door de aanvrager verwachte 

situatie. Zoals hiervoor al uiteengezet, leert de praktijk dat de aanvrager de uitslag van zijn 

aanvraag (namelijk een VAR-WUO) min of meer zelf in de hand heeft. Immers, een 

significant gedeelte van de vragen gaat over de verwachtingen van de aanvrager. Gevraagd 

wordt naar het aantal te verwachten opdrachtgevers voor het jaar waarop de VAR betrekking 

heeeft. En naar de verwachting van de aanvrager ten aanzien van doorbetaling bij ziekte en 

arbeidsongeschiktheid. Een verwachting kan in beginsel niet onjuist worden ingevuld. Via 

het op een optimistische wijze invullen van een aanvraagformulier, kan de aanvrager legitiem 

zijn verwachtingen bijstellen en aldus het aanvraagformulier invullen zonder daarbij onjuiste 

informatie te verstrekken. Volgens Boot circuleren op internet antwoorden waarvan is 

gebleken dat ze leiden tot een gewenste VAR-WUO. In ieder geval voor het eerste jaar lijkt 

het erop dat de VAR een gelegitimeerde vrijbrief is om als opdrachtnemer voor wat betreft de 

loonheffing en de werknemersverzekeringen niet met de loonbelasting en het systeem van 

werknemersverzekeringen mee te doen.
118
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 Een opdrachtgever kan een opdrachtnemer op deze wijze min of meer dwingen om 

een VAR aan te vragen. In bepaalde branches is de praktijk ontstaan dat opdrachtgevers de 

VAR-WUO bij het aangaan van een arbeidsverhouding verplicht stellen. Hierdoor krijgt de 

VAR een geheel andere functie. Namelijk een voorwaarde voor het mogen verrichten van 

werk buiten de loon- en premieheffingen om. Een bekend voorbeeld zijn de zelfstandigen in 

de thuiszorg die sinds oktober 2013 volgens de Belastingdienst niet meer als ZZP'er kunnen 

werken, als zij werken via bemiddeling. Zodra een zorg-ZZP'er wordt bemiddeld, is er 

volgens de Belastingdienst sprake van een loondienstverband. Aanvragen voor de VAR 

waaruit blijk dat via bemiddeling wordt gewerkt, worden sinds oktober 2013 dan ook 

gehonoreerd met een VAR-loon.
119

  

 Een ander nadeel van de VAR is de handhaafbaarheid. Civielrechtelijke wetgeving 

met betrekking tot de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer wordt pas actief als 

een partij zich erop beroept. Zolang partijen met een onrechtmatige arbeidsrelatie dit 

accepteren, blijft deze situatie in beginsel voortbestaan. Het enige risico voor een werkgever 

c.q. opdrachtgever is dat een opdrachtnemer aanspraak maakt op het vigerende arbeidsrecht 

en daarmee op alle rechten van een werknemer. Echter, niet zelden spelen in zo’n situatie ook 

fiscaalrechtelijke aspecten een rol. Bijvoorbeeld als er door de onrechtmatige arbeidsrelatie 

geen loonbelasting en premies worden afgedragen door de opdrachtgever. In dat geval kan de 

fiscus uitsluitend voor het fiscale gedeelte handhavend optreden. De Belastingdienst en het 

UWV hebben er immers belang bij dat loonheffing en premies door zoveel mogelijk 

werknemers worden afgedragen. Het lijkt erop dat de fiscus de laatste jaren minder optreedt 

tegen onrechtmatige arbeidsrelaties.
120

  

 Een belangrijke factor die de effectiviteit van de VAR sterk beperkt, is de uitsluitend 

fiscale werking van de VAR. Het feit dat een opdrachtnemer aan de opdrachtgever een VAR 

kan laten zien, zegt alleen iets over fiscale heffingen. En derhalve niets over de vraag of de 

opdrachtnemer de werkzaamheden verricht als werknemer of als zelfstandige
121

. Voor meer 
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zekerheid over zijn arbeidsrechtelijke positie moet de werknemer de weg bewandelen van het 

civiele recht. Als de wetgever zekerheid wil bieden met betrekking tot de kwalificatievraag 

dan zal dit op civiel niveau wettelijk geregeld moeten worden. Een dergelijke ingreep zal dan 

volgens hen diep in het arbeidsovereenkomstenrecht van tit. 7.10 snijden
122

. 

 

 4.2 Neveneffecten van de VAR 

De VAR kent Bovendien is het VAR-systeem ongunstig voor de schatkist. Zelfstandigen die 

voor fiscus geen zelfstandigen zijn, betalen immers geen werknemerspremies. Terwijl zij wel 

ten onrecht gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten die uitsluitend voor 

ondernemers zijn bedoeld. Daarnaast dreigt door het oneigenlijk gebruik van een VAR het 

solidariteitskarakter van de werknemersverzekeringen in gevaar te komen door een 

verminderd draagvlak. Een opdrachtnemer met een WUO draagt immers geen 

werknemerspremies af, net als de opdrachtgever. Dankzij een breed draagvlak bij de 

werknemersverzekeringen, is het niet noodzakelijk om, zoals een commerciële verzekering 

dat doet, te selecteren op individuele risico's. De te betalen werknemerspremie is voor iedere 

verzekerde daardoor betaalbaar. Als het op grote schaal mogelijk wordt voor mensen met een 

(schijn)zelfstandigheid om buiten de werknemersverzekeringen te blijven (opting out), dan 

vormt dat een bedreiging voor de betaalbaarheid en werking van de 

werknemersverzekeringen. Bovendien, als de ene persoon zich houdt aan de regelgeving en 

zich opstelt als werknemer en de ander dat niet doet en zich ten onrechte opstelt als 

ondernemer, dan werkt dat concurrentievervalsend. Dat kan leiden tot een verstoring van de 

concurrentieverhoudingen.
123

  

 Voorts kent de VAR een aantal praktische problemen. Het ontlenen van 

rechtszekerheid aan een VAR op het moment van het verrichten van werkzaamheden en 

betaling voor werkzaamheden vormt in de praktijk mogelijk een probleem. Als namelijk op 

dat moment nog geen VAR-verklaring kan worden getoond omdat deze nog niet beschikbaar 

is, kan een opdrachtnemer of werknemer niet aan de slag. Een VAR kan dus vertragend 

werken bij de uitvoering van een opdracht. Verder is de geldigheidsduur van één jaar in 
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beginsel nadelig voor doorlopende overeenkomsten met een looptijd van langer dan een 

kalenderjaar. De opdrachtgever loopt dan namelijk het risico dat na het verstrijken van de 

geldigheidstermijn van de VAR andere rechtsgevolgen aan de overeenkomst kunnen 

verbonden. Omdat na een jaar weer een nieuwe VAR moet worden aangevraagd. 

 

 4.3 Evaluatie van de VAR 

Het is mij opgevallen dat er in de literatuur over de waarde van de VAR verschillende wordt 

gedacht. Enerzijds zijn er de optimisten die de VAR vooral zien als een vorm van 

langverwachte duidelijkheid voor de opdrachtgever.
124

 Het moge zo zijn dat de VAR voor 

opdrachtgevers een document vormt dat hen een bepaalde vorm van zekerheid biedt. 

Daarmee is de VAR voor mij nog niet een instrument dat effectief genoemd kan en mag 

worden. Ik ben dan ook geneigd mijzelf te scharen bij de critici van de VAR. Sceptici van de 

VAR kijken vooral naar het effect van de VAR voor de opdrachtnemer. Ik kan me 

verenigingen met Lamers en Ermers die stellen dat de VAR een oplossing is op het verkeerde 

niveau. Volgens hen is de VAR vooral een praktisch instrument dat rust en zekerheid moet 

scheppen op het fiscale front via een vrijwaring van opdrachtgevers voor een 

loonheffingsclaim.
125

 Zij concluderen dat de VAR vooral is te kwalificeren als een poging om 

een actueel probleem op te oplossen. Namelijk de roep om flexibele arbeid van de zijde van 

de werkgevers zonder de opdrachtnemer als werknemer te beschermen. De VAR werkt 

immers uitsluitend binnen het fiscale recht. Daarbij schrijft de wetgever voor dat de fiscus het 

civiele recht dient te volgen als het gaat om de kwalificatievraag (dienstbetrekking of 

opdracht). Met andere woorden: via de VAR voor de opdrachtgever wel een maximale fiscale 

zekerheid, voor de opdrachtnemer als het gaat om zijn rechten als werknemer helemaal geen 

zekerheid. Ook Warmerdam constateert sinds de invoering van de Wet uitbreiding 

rechtsgevolgen VAR in 2005 rechtsongelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Ook hij stelt dat de opdrachtgever immers is gevrijwaard van fiscale naheffingen indien een 

VAR-WUO ten onrechte is afgegeven aan een opdrachtnemer. En dat dat niet geldt voor de 

opdrachtnemer. Daaraan voegt hij nog toe dat de huidige wetgeving rond de VAR het 
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ondernemerschap afremt. Aangezien een opdrachtnemer het risico loopt om bij controle van 

de Belastingdienst naheffingen te ontvangen en ook nog eens zijn fiscale faciliteiten kwijt te 

raken in het kader van de inkomstenbelasting.
126

  

 Daarom wordt de VAR door sommigen wel getypeerd als een zinloos document.
127

 

Critici stellen dat de VAR is ingevoerd omdat personen die werkzaam waren in het 

grensgebied tussen ondernemerschap en werknemerschap behoefte hadden aan duidelijkheid 

over de juridische status van hun arbeidsrelatie en de gevolgen voor de fiscale en sociale 

wetgeving. 

 

 4.4 Verbeteringsvoorstellen 

Vanuit de literatuur zijn er verschillende voorstellen voor verbetering van de VAR gedaan. 

Sommige auteurs willen de toetsing als voor waarde voor het verkrijgen van een VAR 

verzwaren en de VAR beter positioneren ten opzichte van de arbeidsovereenkomst. Een 

voorbeeld van zo’n auteur is G.C. Boot die ervoor pleit om het bereik van de 

arbeidsovereenkomst een specifiekere invulling te geven door een koppeling aan een 

zwaarder getoetste VAR.
128

 Op zich lijkt me dat een goede aanpak, zij het dat daarmee wel 

het risico ontstaat op teveel regelgeving en een te zware administratieve last voor de 

aanvrager van een VAR. In dat kader ben ik het geheel eens met Westerveld die bevreesd is 

voor overregulering en stelt dat juist (ondernemende) zelfstandigen hechten aan autonomie en 

zeggenschap over de eigen arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.
129

 Dat is tevens de reden 

waarom het proefschrift van Van der Wielen mij zo aanspreekt. Zij behoort tot de vele 

auteurs die de verschillende nadelen van de VAR onderkent. Ook zij stelt dat de VAR-WUO 

geen zekerheid biedt voor opdrachtnemers, de VAR-Loon en VAR-ROW geen enkele 

zekerheid bieden terwijl de VAR-DGA zijn doel voorbijschiet. Zij pleit voor het schrappen 

van ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ waarmee twee grensgebieden komen te vervallen. 
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Zodat alleen nog de grens tussen ondernemerschap en werknemerschap overblijft.
130

 Deze 

maatregel past volgens haar in het streven naar harmonisering van Europese regelgeving en 

naar deregulering vanwege het inkorten van het aantal fictieve dienstbetrekkingen. Verder 

pleit zij voor meer aansluiting bij het arbeidsovereenkomstenrecht ter vergroting van de 

rechtszekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. In dat kader pleit zij voor een meer 

eenduidige behandeling van het arbeidsovereenkomstenrecht, het fiscaal recht en het sociale 

verzekeringsrecht.
131

  

 In het volgende hoofdstuk van deze scriptie ga ik nader in op twee concrete 

wetsvoorstellen van de Staatssecretaris van Financiën ter bestrijding van schijnconstructies en 

van situaties waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers ten onrechte geen loonheffingen en 

premies afgedragen. 
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5. Alternatieven voor de VAR: Twee wetsvoorstellen  

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de VAR een aantal kenmerken heeft waardoor de 

effectiviteit beperkt wordt. Het bestrijden van schijnconstructies en het ten onrechte niet 

betalen van loonheffingen door opdrachtgevers is met de huidige VAR uiterst lastig
132

. 

Daarom zijn ter vervanging van de VAR en ter verbetering van de functie van de VAR twee 

wetsvoorstellen in de Tweede Kamer ingediend. Namelijk het Wetsvoorstel Beschikking 

geen loonheffing (BGL), ingediend in 2014 en een wijziging van dit wetsvoorstel onder de 

naam Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), ingediend in 2015. 

Hierna worden beide wetsvoorstellen kort besproken. 

 

 5.1 Wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing (BGL) 

Op 22 september 2014 is op initiatief van de staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel 

Beschikking geen loonheffingen (BGL) ingediend bij de Tweede Kamer.
133

 Dit wetsvoorstel 

bevatte twee belangrijke maatregelen. Namelijk het vervangen van de huidige VAR door een 

nieuwe Beschikking geen loonheffingen (BGL) en het mede verantwoordelijk maken van de 

opdrachtgever voor de juistheid van de BGL. Een VAR is een uitspraak op basis van 

verwachtingen over de kwalificatie van de inkomsten voor de inkomstenbelasting. Terwijl 

een BGL uitsluitend aangeeft dat een opdrachtgever op de inkomsten van de opdrachtnemer 

geen loonbelasting en premie volksverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen en over 

die inkomsten geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is.
134

 Het betreft bij de 

BGL derhalve een beschikking, een specifieke, individuele of concrete vorm van een besluit. 

Bij een beschikking gaat het om een schriftelijk besluit dat niet algemeen is. Een beschikking 

in het kader van een BGL wordt, net als een VAR-aanvraag, genomen door een 

overheidsorgaan op basis van een individuele aanvraag van een opdrachtnemer en een 

opdrachtgever gezamenlijk.
135

 Schematisch is de werking van de BGL in onderstaand schema 
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weergegeven. Een aanvraag kent slecht twee mogelijke uitkomsten: wel een beschikking of 

geen beschikking. 

 

Figuur 2: De werking van de BGL-beschikking 

 

 Het wetsvoorstel BGL bevat verder het voorstel om partijen met behulp van een 

uitgebreide webmodule een beschikking te laten aanvragen. Deze webmodule brengt de 

opdracht en de wijze van uitvoeren arbeidsrechtelijk in kaart aan de hand van specifieke 

vragen die zijn gebaseerd op inzichten uit de jurisprudentie van de VAR. In zijn brief aan de 

Tweede Kamer omschreef de staatssecretaris de webmodule als een instrument dat de 

aanvrager van een beschikking helderheid en houvast biedt met betrekking tot de uitleg van 

de Belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van een arbeidsrelatie.
136

 Verder 

is de BGL bedoeld om de balans tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en 

opdrachtnemer te herstellen. De opdrachtgever moet weer verantwoordelijk worden voor een 

juiste weergave van de feiten en omstandigheden waarop deze zelf doorslaggevende invloed 

heeft.
137

  

 Is de onzekerheid van de aanvrager van een VAR nog relatief groot, het aanvragen van 
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een BGL via een webmodule neemt deze onzekerheid grotendeels weg. Want de controle 

achteraf door de Belastingdienst in het kader van de VAR wordt vervangen door een directe 

controle vooraf bij de aanvraag van een BGL. De online webmodule maakt bij deze ‘directe 

controle vooraf’ gebruik van de bestaande jurisprudentie. Een ander voordeel van de BGL is 

dat via deze module iedere opdrachtgever samen met zijn opdrachtnemer de hoedanigheid en 

toestand van de arbeidsrelatie op elk moment kan laten toetsen.
138

  

 5.2 Aansprakelijkheid opdrachtgever én opdrachtnemer 

Bij de omzetting van het huidige art. 6a Wet op de loonbelasting 1964 in het voorgestelde art. 

8b eerste lid onderdeel a wordt de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de 

juistheid van de BGL opgenomen. Bij dit voorstel BGL wordt dus behalve de opdrachtnemer 

ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van een verleende opdracht. 

Immers, bij dit wetsvoorstel wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk gesteld voor een 

juiste inhoud van de BGL.
139

 De opdrachtgever heeft dus een verificatieplicht en moet zijn 

verantwoordelijkheid voor een geldige BGL waarmaken door de gegevens op het 

aanvraagformulier te controleren. Wijken de condities waaronder wordt gewerkt af van de 

gegevens op de BGL, dan vervalt de rechtszekerheid die de opdrachtgever aan de BGL kan 

ontlenen. In zo’n situatie van een verschil tussen theorie en praktijk kan een opdrachtgever 

twee verschillende dingen doen. Allereerst kan hij zelf nagaan of hij in de gegeven situatie 

inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Is de 

conclusie dat in de gegeven situatie geen loonheffingen en premies verschuldigd zijn, dan kan 

opdrachtgever echter geen zekerheid aan de BGL ontlenen, mocht zijn conclusie niet door de 

Belastingdienst en het UWV worden gedeeld. In dat geval kan hij, wanneer daartoe 

aanleiding is, worden aangeslagen voor de verschuldigde loonbelastingen en premies. De 

opdrachtgever kan in de gegeven situatie ook veiligheidshalve de opdrachtnemer verzoeken 

een nieuwe BGL aan te vragen waarbij de antwoorden alsnog overeenkomen met feiten en 

omstandigheden waaronder wordt gewerkt. 

 De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is afgebakend. Onderdelen van de 
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uitvoering waarop de opdrachtgever geen van doorslaggevende invloed heeft, hoeft de 

opdrachtgever niet te controleren. Deze worden dan ook niet op de beschikking vermeld. 

Bijvoorbeeld het aantal opdrachtgevers van degene die de opdracht gaat uitvoeren. Als de 

opdrachtgever handelt zoals in de beschikking is vermeld, dan mag de opdrachtgever ervan 

uitgaan dat er geen plicht is tot inhouding van de loonheffingen, zoals in de BGL 

opgenomen.
140

  

 

 5.3 BGL effectiever dan de VAR?  

Op het wetsvoorstel BGL is zowel vanuit de politiek als vanuit het werkveld veel kritiek 

gekomen.
141

 Op basis van de beschikbare literatuur geef ik hierna de belangrijkste 

kritiekpunten van de BGL weer.  

 De Raad van State (hierna: RvS) uitte als adviesorgaan voor de regering twijfel ten 

aanzien van het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel. De Raad oordeelde ten eerste dat 

het wetsvoorstel niet een afdoende middel is tegen schijnzelfstandigheid. Zolang de huidige 

fiscale ondernemersfaciliteiten voor de inkomstenbelasting blijven bestaan, zullen partijen 

volgens de RvS een BGL blijven aanvragen op eenzelfde wijze als nu het geval is bij het 

aanvragen van een VAR. De Raad was verder van mening dat de omvang van het probleem 

niet duidelijk is en dat daarmee onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de ernst van het 

probleem zelf dat ten grondslag ligt aan de BGL. Verder is de RvS huiverig met betrekking 

tot het afschaffen van de vrijwaring van opdrachtgevers (voor loonheffing en premies). 

Ervaringen uit het verleden hebben volgens de RvS geleerd dat opdrachtgevers zonder die 

vrijwaren huiverig zijn om zelfstandigen voor opdrachten in te schakelen vanwege het risico 

dat de Belastingdienst achteraf alsnog loonbelasting en premies kan heffen. De RvS opteert 

voor zo min mogelijk belemmeringen voor zelfstandigen.
142

  

 Ook S.A.W.J. Strik van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs is van oordeel dat de BGL geen oplossing biedt voor vormen van 
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schijnzelfstandigheid. Hij noemt als belangrijk bezwaar tegen het wetsvoorstel dat de bezwaren van 

“schijnzelfstandigheid” met de BGL niet worden opgelost. Volgens hem heeft een opdrachtgever in 

veel gevallen niet genoeg zicht op de feiten en omstandigheden die moeten worden beoordeeld bij 

een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit geldt niet alleen bij aanvang maar 

ook gedurende de periode waarin de opdracht wordt uitgevoerd. Terwijl dit zicht wel nodig is om 

de eigen verantwoordelijkheid als opdrachtgever te kunnen waarmaken. De BGL ziet Strik 

daarom als een vorm van symptoombestrijding, waarbij afwenteling van het probleem plaatsvindt 

naar de opdrachtgever. Hij is van mening dat het risico van schijnzelfstandigheid teveel bij de 

opdrachtgever komt te liggen en daarmee te weinig bij de Belastingdienst. Een echte oplossing 

dient volgens hem dan ook te worden gevonden in het verkleinen van het verschil in fiscale 

behandeling tussen werknemers en zelfstandigen. Hieraan levert het wetsvoorstel BGL volgens 

hem geen bijdrage.143  

 Niet alle door mij geraadpleegde auteurs zijn echter het hiervoor weergegeven standpunt 

toegedaan. Zo ziet Van den Berg in het wetsvoorstel van de BGL het (deels) leggen van 

verantwoordelijkheid van de juistheid van de BGL bij de opdrachtgever als een bijdrage aan 

de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Uit de MvT op het wetsvoorstel blijkt dat een van de 

doelstellingen van het wetsvoorstel is een betere balans te creëren tussen de positie van de 

Belastingdienst en die van de opdrachtgever. Terwijl de facto uitsluitend de opdrachtgever 

verantwoorde1ijk is voor afwijkingen tussen de feiten die door de opdrachtnemer aan de 

Belastingdienst zijn gepresenteerd bij de aanvraag van de BGL en de feitelijke situatie tijdens 

de vervulling van de opdracht.
144

 

 Een ander kritiekpunt op het wetsvoorstel BGL betreft de toename van administratieve 

lasten bij de opdrachtgevers uit hoofde van hun verantwoordelijkheid volledig conform de 

BGL te werken.
145

 In de Wet BGL rust namelijk op de opdrachtgevers de verantwoordelijkheid 

om per opdrachtnemer met een zekere regelmaat te controleren of bij de uitvoering van de opdracht 

wel wordt gewerkt volgens alle op de BGL vermelde feiten en omstandigheden. Elke mogelijke 

afwijking, hoe klein en relatief onbelangrijk ook, kan ertoe leiden dat niet meer wordt voldaan 
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aan de eis dat “volledig” conform de BGL wordt gewerkt. Met als gevolg dat in beginsel steeds 

weer opnieuw een BGL moet worden aangevraagd als niet (meer) conform de opgegeven 

condities wordt gewerkt. De Orde van Belastingadviseurs bepleit dan ook een wettelijke 

mogelijkheid van enige flexibiliteit die ervoor moet zorgen dat uitzonderingen op de regel met 

betrekking tot de uitvoering van de BGL zijn toegestaan.146  

 Ook de objectiviteit van de webmodule vormt een punt van kritiek. De Orde van 

Belastingadviseurs vreest voor de objectiviteit van zo’n module vanwege een dubbele positie van 

de Belastingdienst. Want de Belastingdienst moet enerzijds neutraal blijven bij het bepalen van 

een inhoudingsplicht van de opdrachtgever. Maar is dat anderzijds, gezien de taak van de 

Belastingdienst, allerminst. Enerzijds is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de inhoud van 

de webmodule en anderzijds, in verband met te ontvangen belastinggelden, belanghebbende bij 

de kwalificatie van de arbeidsverhouding van de aanvrager. De inhoud van de webmodule (content 

en werking) moet een volstrekt objectieve vertaling vormen van de zich doorlopend verder 

ontwikkelende wet- en regelgeving alsmede jurisprudentie.  

  Mogelijke beoordelingsverschillen tussen het UWV en de Belastingdienst vormen 

verder een punt van kritiek. Het is in de praktijk denkbaar dat zowel het UWV als de 

Belastingdienst één en dezelfde arbeidsverhouding moeten beoordelen. Daar waar het UWV zich 

baseert op eigen beleidsregels, zal de Belastingdienst de webmodule hanteren als 

beoordelingsinstrument. De beoordeling van het UWV kan volgens de Orde van 

Belastingadviseurs om die reden afwijken van de beoordeling door de Belastingdienst. Dit zal in 

de praktijk tot uitvoeringsproblemen kunnen leiden.147  

 Tot slot is er ook mogelijk sprake van strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De Orde van Belastingadviseurs constateert dat in de voorgestelde wettekst (artikel 8b, onderdeel 

c, ten derde) is bepaald dat de opdrachtgever een afschrift van het ID-bewijs dient te bewaren bij 

zijn administratie. De Orde vreest hier strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, omdat 

door het College Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat het een opdrachtgever uitsluitend 

is toegestaan een kopie van een ID-bewijs te bewaren van eigen werknemers van de 

opdrachtgever. En dus niet van een opdrachtnemer.
148
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 Vanuit de optiek van deregulering heeft het Adviescollege Toetsing Administratieve 

Lasten (Actal) zich uitgesproken over het wetsvoorstel BGL. Het beleidsvoornemen om 

opdrachtgevers medeverantwoordelijk te maken voor de loonheffing acht dit adviescollege 

geen goede bijdrage aan het verminderen van de regeldruk. Net als de Orde van 

Belastingadviseurs is het Actal van mening dat niet is aangetoond dat er een aanzienlijk 

probleem bestaat ten aanzien van schijnzelfstandigheid. Wel is het Actal positief over het 

werken met een internetmodule aangezien dit de aanvraag gemakkelijker kan maken en de 

opdrachtnemer meer zekerheid en flexibiliteit kan bieden. Daarnaast kan het een bijdrage 

leveren aan het verminderen van de regeldruk, afhankelijk van de inhoud van de vragen en 

het gebruik door de overheid van reeds bekende informatie.
149

 

 Hoewel dit wetsvoorstel veel kritiek heeft gekregen, is er in de schaarse literatuur over 

de BGL ook positieve kritiek. Zo beoordeelt Van de Berg het wetsvoorstel BGL met name in 

het kader van de aanpak van schijnconstructies door de overheid.
150

 Volgens hem legitimeert 

de VAR het werken met schijnzelfstandigen en zorgt dit voor een bepaalde druk op de 

arbeidsverhoudingen. De opdrachtnemer loopt het risico door de opdrachtgever onder druk 

gezet te worden of zelfs te worden verplicht om vooraf aan de opdracht eerst een VAR aan te 

vragen. De VAR heeft bovendien een negatief effect op de schatkist vanwege het mislopen 

van belastingen als gevolg van ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek en MKB-

winstvrijstelling. Ook versmalt de VAR de basis van de werknemersverzekeringen, wat het 

solidariteitskarakter van de werknemersverzekeringen onder druk zet. Het leggen van de 

verantwoordelijkheid voor een correcte BGL bij de opdrachtgever zal volgens Van de Berg 

dan ook bijdragen aan de bestrijding van schijnzelfstandigheid.  

 

 5.4 Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties  

Het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) kreeg teveel kritiek en te weinig 

parlementaire steun voor de status van wet. Daarom heeft Staatssecretaris Wiebes van 

Financiën aangekondigd het wetsvoorstel BGL na overleg met diverse 
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werkgeversorganisaties, vakbonden en ZZP-organisaties opnieuw te beoordelen en te zullen 

komen met een alternatief. Als alternatief is het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling 

Arbeidsrelaties (DBA) door de staatssecretaris voorgesteld. Op 18 mei 2015 heeft de 

staatssecretaris van Financiën daartoe een nota van wijziging ingediend in de Tweede Kamer. 

Dit wetsvoorstel is inmiddels door het parlement aangenomen op 2 juli 2015 en is nu ten tijde 

van het schrijven van deze scriptie in behandeling bij de Eerste Kamer.  

 

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zijn de 

volgende.
151

 Met dit bijgestelde wetsvoorstel beoogt de staatssecretaris voor de betrokkenen 

meer zekerheid vooraf te realiseren. De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen vooraf 

namelijk contact opnemen met de belastinginspecteur om hun voorgenomen werkwijze te 

laten toetsen. Door van te voren een uitspraak te vragen, hebben opdrachtgever en 

opdrachtnemer zekerheid vooraf. Om overbelasting vanwege teveel aanvragen te voorkomen, 

wordt gewerkt met zogenoemde modelovereenkomsten. Zo kunnen sectoren, beroepsgroepen 

en (grote) opdrachtgevers hun contracten en daarmee hun werkwijze vooraf laten toetsen en 

goedkeuren via het gebruik van een passend overeenkomstmodel. Leveranciers van een 

overeenkomstmodel kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of 

belangenorganisaties van opdrachtnemers zijn maar ook individuele opdrachtgevers of 

opdrachtnemers. Per sector worden met dit doel modelovereenkomsten ontwikkeld en op de 

website van de Belastingdienst gepubliceerd. Deze opdrachtovereenkomsten kunnen 

verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld een gepubliceerde voorbeeld- of 

sectorovereenkomst, of een specifieke door een individuele werkgever opgestelde 

overeenkomst. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hieraan een bepaalde mate van 

zekerheid ontlenen als het gaat om de gevolgen voor de loonheffingen. Het laten beoordelen 

van een (voorbeeld) overeenkomst door de Belastingdienst is facultatief. Welke 

voorbeeldovereenkomst opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen is geheel aan hen.
152

 

                                                           

151
 Nota 34 036 behorend bij de Kamerbrief van 6 juni 2015 betreffende de wijziging van enkele 

belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring 

arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). 

152
 Nota van wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 036, nr. 11, p. 5. 
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De invoering van het alternatieve wetsvoorstel voor de BGL is gepland voor 1 april 2016.
153

 

De kern van het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties vormt derhalve 

het werken met standaardovereenkomsten per sector. Opdrachtgevers krijgen zekerheid over 

de arbeidsrelatie die zij aangaan met hun opdrachtnemers (ZZP-ers) door het gebruik van 

vooraf door de Belastingdienst beoordeelde opdrachtovereenkomsten. Het Kabinet beoogt 

met dit wetsvoorstel een betere handhaving door de Belastingdienst en een herstel van de 

balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers.
154

 

 5.5 Evaluatie van het wetsvoorstel DBA 

Een evaluatie van dit laatste wetsvoorstel spitst zich allereerst toe op de mate van zekerheid 

die dit voorstel biedt. Zekerheid kan alleen aan de ter beoordeling voorgelegde overeenkomst 

worden ontleend, indien de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig zoals 

blijkt uit de voorgelegde overeenkomst. Die zekerheid wordt echter niet door de 

Belastingdienst honderd procent gegarandeerd. Later kan de Belastingdienst in beginsel en op 

goede gronden afwijken van een eerder ingenomen standpunt. Met het opleggen van een 

correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen als mogelijk gevolg. Maakt een 

opdrachtgever geen gebruik van de mogelijkheid van beoordeling vooraf door de 

Belastingdienst, dan beoordeelt de fiscus aan de hand van de feitelijke situatie of er al dan 

niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
155

 De huidige VAR biedt mijns inziens de 

opdrachtgever in dit verband meer zekerheid. Want een eenmaal afgegeven VAR-verklaring 

vrijwaart de opdrachtgever van mogelijke aansprakelijkheid voor te betalen premies. Dat is 

niet het geval bij het wetsvoorstel DBA.  

 Dit wetsvoorstel biedt mijns inziens een beperkte beoordeling. De 

Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten namelijk uitsluitend op het punt van de plicht 

tot het afdragen van loonheffingen. Opdrachtnemer krijgt dus, in tegenstelling tot de VAR, 

geen oordeel over de vraag wat de fiscale kwalificatie is van de inkomsten van de 

opdrachtnemer voor de inkomstenbelasting en ook geen oordeel over de arbeidsrechtelijke 
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 Nota van wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 036, nr. 11.  
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 Nota van wijziging, Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 036, nr. 11, p. 6. 
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aspecten van de overeenkomst. Een opdrachtgever moet dus apart kunnen aantonen dat hij of 

zij ondernemer is om gebruik te mogen maken van fiscale ondernemersfaciliteiten zoals het 

voldoen aan het urencriterium. 

 De sectorale benadering van het jongste wetsvoorstel heeft naar mijn mening wel de 

nodige voordelen. Belangenorganisaties die in specifieke sectoren actief zijn, kunnen de 

benodigde sectorale voorbeeldovereenkomsten ontwikkelen en aanbieden. Een sectorale 

benadering heeft als voordeel dat rekening kan worden gehouden met de terminologie en/of 

de afspraken die in de desbetreffende specifieke sector gangbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de 

voor die sector relevante wetgeving. Ook de meer algemene belangenorganisaties kunnen 

voorbeeldovereenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst die voor verschillende sectoren 

kunnen worden gebruikt.  

 Met de sectorale benadering blijft de vrijheid van de individuele opdrachtgever en 

opdrachtnemer echter wel in stand. Want individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers die 

geen gebruik willen of kunnen maken van de hiervoor bedoelde voorbeeldovereenkomsten, 

kunnen ook zelf een overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Er is 

derhalve een grote mate van vrijheid voor de opdrachtgever en opdrachtnemer om zelf te 

bepalen langs welke weg de gewenste zekerheid dient te worden verkregen.
156

 Deze sectorale 

wijze van werken loopt mijns inziens wel het risico van onoverzichtelijkheid, omdat in 

beginsel iedereen zijn eigen overeenkomst kan laten beoordelen. Daardoor kan er een woud 

aan verschillende modellen ontstaan. Van belang zal in dit verband met name zijn of de 

Belastingdienst het overzicht kan bewaren bij het publiceren van voorbeeldbepalingen op de 

website van de Belastingdienst. 

 Een belangrijk nadeel van het wetsvoorstel DBA is mijns inziens het ontbreken van een 

visie op de juridische status van het ondernemerschap en de grenzen van zelfstandigheid. De 

wetgever geeft met het wetsvoorstel niet aan wanneer sprake is van zelfstandigheid en 

wanneer niet. Het wetsvoorstel biedt uitsluitend een opsomming van uit de praktijk en 

jurisprudentie bekende elementen die bepalend zijn voor de beoordeling of sprake is van 

zelfstandigheid of loondienst. De wet regelt dus met name het afschaffen van de VAR en 

geeft verder uitsluitend de criteria weer die de Belastingdienst in het verleden ook al heeft 
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toegepast bij het beoordelen van een arbeidsrelatie.  

 Ten aanzien van de handhaving van het wetsvoorstel gaat de meeste aandacht van de 

Belastingdienst uit naar het laten toetsen van een overeenkomsten voordat de opdrachtnemer 

begint met werken. Controle en handhaving vindt ook achteraf plaats, met name in situaties 

waarbij de bepalingen uit het goedgekeurde contract niet zijn nageleefd. Door het afschaffen 

van de VAR kan de Belastingdienst beter handhaven bij malafide opdrachtgevers. Want deze 

malafide opdrachtgevers kunnen zich niet meer verschuilen achter de vrijwarende werking 

van de VAR.  

 Dat is een belangrijk verschil met de huidige situatie van de VAR. Spanjers stelt dat het 

venijn van de DBL zit in de praktijk van de nooit volledig zekere vrijwaring die de DBL 

biedt. Voor de Belastingdienst is de DBL uiterst efficiënt als het gaat om de controle en 

handhaving. Want bij een geconstateerde afwijking van de tekst van een gebruikt 

modelcontract en/of de implementatie van dat contract kan door de Belastingdienst aan alle 

opdrachtnemers die gebruik hebben gemaakt van het desbetreffende contract in één keer een 

correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen. Dit gaat volgens Spanjers echter 

voorbij aan het individuele karakter van een arbeidsrelatie.
157

  

 Op dit wetsvoorstel is zowel vanuit de Eerste Kamer als vanuit de werkgevers, de 

zelfstandigenlobby en de Eerste Kamer kritiek gekomen.
158

 Belangrijke kritiekpunten op het 

voorstel betreft de grote onzekerheid op het geplande moment van invoering vanwege 

aansprakelijkheidsrisico’s, overregulering en een fijnmazigere en strengere beoordeling van 

arbeidsrelaties. Ook bestaat er nog onduidelijkheid over hoe de modelcontracten die nog 

moeten worden gepubliceerd eruit zullen gaan zien en wordt gevreesd voor hogere drempels 

voordat sprake is van een zelfstandige. 

  Vanuit de Eerste Kamer wordt de vraag gesteld of het instrument van de DBA niet te 

zwaar is om het probleem van schijnzelfstandigheid te bestrijden.
159

 De voor 27 oktober 2015 
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 Spanjers 2015. 

158
 J. Leupen, Scherpe kritiek op het nieuwe zzp-contract van Wiebes, Financieel Dagblad 5 oktober 

2015. 

159
 Volgens sommige schattingen gaat het om een paar procent van alle zelfstandigen.  

Zie: http://zzpbarometer.nl/2014/12/12/70-000-zzpers-gestart-vanwege-gedwongen-ontslag/. 

http://zzpbarometer.nl/2014/12/12/70-000-zzpers-gestart-vanwege-gedwongen-ontslag/


Dienstbetrekking of Overeenkomst van Opdracht?                                Over de effectiviteit van de VAR 

 

Pag. 65 

 

voorziene plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is op verzoek van 

de staatssecretaris van Financiën uitgesteld. De plenaire behandeling is nu voorzien voor 19 

januari 2016 en eventuele stemmingen zijn voorzien voor 26 januari 2016.
160
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6. Conclusies en aanbevelingen 

De probleemstelling van deze scriptie is de effectiviteit van de VAR als instrument om 

scheiding te maken tussen een dienstbetrekking en een overeenkomst van opdracht. Daarbij 

heb ik me in deze scriptie gericht op de arbeidsrechtelijke grens tussen dienstbetrekking en 

overeenkomst van opdracht. Vervolgens ben ik ingegaan op de werking en de functie van de 

VAR en de geschiktheid van de VAR als instrument om de arbeidsrechtelijke positie van een 

opdrachtnemer (werknemer of ondernemer) te kunnen bepalen. Tot slot heb ik in het kader 

van mijn probleemstelling de vraag gesteld in hoeverre twee parlementair behandelde 

alternatieven van de VAR zullen zorgen voor een significante verbetering van de bepaling 

van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  

 

 6.1 Arbeidsrechtelijke grens 

Mijn eerste conclusie is dat ter bepaling van de fiscaalrechtelijke grens tussen werknemer en 

zelfstandige de VAR de wettelijke bepalingen volgt van een arbeidsrechtelijke 

dienstbetrekking. Een dienstbetrekking is aan de orde als er sprake is van een persoonlijke 

verplichting, van loon en van gezag. Terwijl bij zelfstandige arbeid sprake is van 

ondernemersrisico, werken voor verschillende opdrachtgevers en het in (loon)dienst hebben 

van personeel. De toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en verschillende vormen van 

zelfstandig ondernemerschap maken het voor de wetgever en de uitvoerder steeds lastiger om 

via de fiscale en sociaalrechtelijke wet- en regelgeving de grens tussen een werknemer en een 

zelfstandige te bepalen. Benaderingsverschillen tussen de civiele rechter, de fiscale rechter en 

de socialezekerheidsrechter van de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, 

zorgen voor verschillen in jurisprudentie. Immers, de begrippen ‘ondernemer’, ‘zelfstandige’, 

‘zzp’er’ en ‘werknemer’ worden door de betrokken uitvoeringsorganisaties verschillend 

gedefinieerd. Partijen in een arbeidsrelatie kunnen te maken krijgen met een tussentijdse 

wijziging in de beoordeling van de Belastingdienst. Het is mogelijk dat in eerste instantie 

door de Belastingdienst een VAR-verklaring (een VAR-WUO of VAR-DGA) wordt 

afgegeven. En dat de Belastingdienst later op grond van de uitvoeringspraktijk tot een 

gezagsverhouding en daarmee tot een dienstbetrekking concludeert. Wat 

naheffingsaanslagen, aansprakelijkheidsstelling en boetes tot gevolg kan hebben. 
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 6.2 Werking en functie van de VAR 

Mijn volgende conclusie is dat de werking van de VAR die van een scheidingsfunctie is: het 

arbeidsrechtelijk scheiding maken tussen enerzijds een ‘werknemer’ die in een 

gezagsverhouding staat tot zijn werkgever en anderzijds een ‘ondernemer’ die werkt voor 

eigen rekening en risico. Een probleem daarbij is dat de huidige VAR vooraf een voorlopig 

oordeel geeft over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Terwijl pas 

achteraf op basis van de uitvoeringspraktijk zekerheid ontstaat over de werkelijke aarde van 

de arbeidsrelatie. Met het risico op compenserende acties van de Belastingdienst in de vorm 

van naheffingen. Dit resulteert in de nodige praktijkproblemen. Beschikbare jurisprudentie 

over de werking van de VAR geeft aan hoe de VAR in de praktijk werkt. De Belastingdienst 

is niet verplicht om een VAR af te geven. Komt de feitelijke situatie van de aanvrager 

overeen met de in de VAR-aanvraag aangegeven situatie en is een VAR is afgegeven, dan 

blijft de VAR geldig. Ook al is de Belastingdienst van mening dat bij nader inzien de 

aanvrager geen recht heeft op een VAR en de VAR dus ten onrechte is afgegeven.  

 Voor het toekennen van een VAR-WUO dient een opdrachtnemer voldoende 

zelfstandigheid te bezitten ten opzichte van de opdrachtgever. Het invullen van het aantal 

opdrachtgevers bij de aanvraag van een VAR-WUO dient daarbij conform de werkelijkheid 

te geschieden. Specifieke criteria voor zelfstandigheid zijn door het gerechtshof hiervoor 

geformuleerd.  

 Ook voor zelfstandige arbeid bij personele vennootschappen (bijvoorbeeld VOF) 

geldt dat de feitelijke situatie doorslaggevend is als de uitvoering van een opdracht afwijkt 

van wat contractueel is bepaald. Verkrijgt een zelfstandige met een VAR-WUO zijn 

opdrachten via één bemiddelingsbureau, dan loopt deze het risico zijn WAR-WUO kwijt te 

raken.  

 Ook als een opdrachtnemer een VAR-DGA kan overleggen, is de opdrachtgever 

ervan verzekerd dat er bij de opdrachtverlening geen loonheffingen hoeven te worden 

ingehouden. Wordt een opdrachtnemer op persoonlijke titel ingehuurd en dus niet voor 

rekening en risico van zijn besloten vennootschap, dan krijgt de opdrachtnemer geen VAR-

DGA. Het verhuren van een directeur van een B.V. via een managementovereenkomst aan 

een bedrijf als opdrachtgever, kan duiden op een loondienstsituatie. 
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 6.3 Geschiktheid VAR als fiscaal scheidingsinstrument 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de VAR geen geschikt fiscaal scheidingsinstrument is om de 

arbeidsrechtelijke positie (werknemer of ondernemer) van een opdrachtnemer te kunnen 

bepalen. Allereerst omdat uit de praktijk blijkt dat VAR door de fiscus en door zelfstandigen 

oneigenlijk wordt gebruikt. De fiscus wil in eerste instantie, in verband met te betalen 

belastingen en premies, zich een arbeidsrechtelijk oordeel kunnen vormen over de vraag of 

sprake is van een (fictief) dienstverband bij het uitvoeren van een opdracht. De VAR probeert 

met dat doel te bepalen (a) in welke mate de opdrachtnemer persoonlijk het werk dient te 

verrichten, (b) in welke mate de opdrachtnemer aanwijzingen moet opvolgen van de 

opdrachtgever en (c) op welke manier de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden wordt 

betaald. Voor dit doel is de VAR een weinig geschikt instrument gebleken.  

 Behalve voor dit doel wordt de VAR ook gebruikt voor een ander doel. Want de 

fiscus tracht met een aantal specifieke vragen behorend tot diezelfde VAR tevens vast te 

stellen of de opdrachtnemer fiscaal gezien kan worden aangemerkt als ondernemer. Dit is van 

belang met het oog op het wel of niet toekennen van fiscale faciliteiten in het kader van de 

inkomstenbelasting. Daarmee is de VAR tevens verworden tot een scheidingsinstrument voor 

ZZP’ers die willen weten of zij door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer voor 

de inkomstenbelasting. De praktijk leert dat zelfstandigen anticiperen op een gewenste 

uitkomst bij het invullen van een VAR-formulier. En wel zodanig dat de Belastingdienst een 

VAR-WUO of VAR-DGA afgeeft. Het aanvraagformulier voor de VAR bevat immers 

verschillende vragen ter vaststelling van de meetbare kenmerken van een onderneming. 

Daarmee wordt de VAR mijns inziens oneigenlijk gebruikt, aangezien de VAR daarvoor niet 

is bedoeld. De VAR is immers expliciet gekoppeld aan de Wet op de loonbelasting en is 

uitsluitend bedoeld om duidelijkheid te verschaffen voor de opdrachtgever. Of iemand in 

aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling heeft mijns 

inziens niets van doen met de VAR. De VAR is immers niet in het leven geroepen voor een 

fiscale classificatie van het aanvragende bedrijf maar voor een fiscale classificatie van een 

afgebakende werkzaamheid. Per soort activiteit heeft een bedrijf derhalve een aparte VAR 

nodig. 

 De ongeschiktheid van de VAR blijkt mijns inziens verder uit het feit dat de VAR in 

de praktijk uitsluitend de opdrachtgever en dus niet de opdrachtnemer de gewenste zekerheid 
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biedt. De rechtsgevolgen van een VAR zijn in 2005 speciaal uitgebreid met het oog op het 

geven van meer zekerheid aan de opdrachtgevers bij het verstrekken van een opdracht. Bij 

een VAR (VAR-WUO en VAR-DGA) is uitsluitend de opdrachtnemer aansprakelijk voor 

mogelijke naheffingsaanslagen. Een VAR-WUO of VAR-DGA vrijwaart de opdrachtgever 

voor mogelijke naheffingen, mocht een arbeidsrelatie toch worden gekwalificeerd als 

(fictieve) dienstbetrekking. Uiteraard uitsluitend indien de opdrachtgever de van hem te 

verwachten normale zorgvuldigheid heeft betracht. 

 

 6.4 Twee parlementaire alternatieven een verbetering? 

De twee parlementair behandelde alternatieven voor de VAR betreffen de Beschikking Geen 

Loonheffing (BGL) en het Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). 

Een vergelijking van de VAR met deze twee parlementaire alternatieven laat zien dat 

opdrachtgevers medeverantwoordelijk worden voor de gekozen arbeidsrelatie met de 

opdrachtnemer en het daaraan gekoppelde risico van mogelijke navorderingen van de 

Belastingdienst. Terwijl de onderliggende wetgeving ongewijzigd blijft.  

 De huidige VAR richt zich vooral op de vraag of iemand zelfstandig ondernemer is 

of niet. Het wetsvoorstel BGL reikt verder en gaat ook uit van deze vraag maar vraagt tevens 

of sprake is van gezag, arbeid en loon. De VAR beperkt zicht tot het invullen van een 

papieren vragenformulier, terwijl de BGL veel uitgebreider is en werkt via het invullen van 

een zogenoemde digitale module. Het wijzigen van de intake van een vragenformulier naar 

een inhoudelijk uitgebreidere webmodule maakt het beslismodel voor afgifte van een 

beschikking van de arbeidsrelatie van ZZP’ers naar mijn verwachting niet eenvoudiger en 

ook niet effectiever.  

 De winst van de nieuwe systematiek van de BGL lijkt me derhalve niet groot. 

Behalve dan dat het vooraf gegeven oordeel van de BGL beter is onderbouwd dan die van de 

VAR. Met de BGL blijft de Belastingdienst dus mijns inziens doen wat het al deed. Een 

verklaring op basis van enkele parameters wordt vervangen door een beschikking op basis 

van een op de jurisprudentie gebaseerde uitgebreide vragenlijst. Dat maakt een BGL 

transparanter omdat een beter inzicht wordt gegeven in de uit de jurisprudentie afkomstige 

kenmerken van een arbeidsrelatie die leiden tot een overeenkomst van opdracht versus een 

dienstbetrekking. Het probleem van het correct scheiden van de opdrachtnemer met een 
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fictieve dienstbetrekking van de opdrachtnemer als zelfstandige is naar mijn mening echter 

niet op te lossen door het introduceren van een uitgebreidere vragenlijst in de vorm van een 

webmodule. Voor de Belastingdienst is mijns inziens de BGL echter wel een effectiever 

instrument dan de VAR vanwege de mogelijkheid om behalve de opdrachtnemer ook de 

opdrachtgever te kunnen aanspreken op het alsnog betalen van loonheffingen.  

 Ook lijkt me de BGL efficiënter. Want met één BGL kan de Belastingdienst nu één 

opdrachtgever aanspreken die verschillende zelfstandigen heeft ingehuurd op basis van een 

fictief dienstverband. Onder het regime van de VAR moet de Belastingdienst om hetzelfde 

doel te bereiken, namelijk een einde maken aan een schijnconstructie, alle afzonderlijke 

opdrachtnemers met een VAR benaderen. Bij de huidige VAR moet de Belastingdienst per 

individuele arbeidsrelatie aantonen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit laatste is 

voor de Belastingdienst veel arbeidsintensiever. Wel verwacht ik dat met de invoering van de 

BGL de kosten en administratieve lasten significant zullen toenemen voor zowel 

opdrachtgevers als opdrachtnemers vanwege een uitgebreidere administratieve handelingen. 

 Uit een vergelijking van de VAR met het wetsvoorstel DBA concludeer ik dat door 

het werken met modelovereenkomsten de rechtszekerheid van partijen zal worden vergroot. 

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer op een gestandaardiseerde en door de 

Belastingdienst goedgekeurde wijze een overeenkomst met elkaar aangaan, mogen zij er in 

beginsel van uitgaan dat deze beoordeelde en goedgekeurde arbeidsrelatie door de 

Belastingdienst wordt gezien als een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En 

derhalve niet als een dienstverband.  

 Uit het werken met een modelovereenkomst wordt voor de opdrachtnemer niet 

duidelijk of deze voor de inkomstenbelasting (ook) wordt gezien als ondernemer. Aparte 

richtlijnen via een door de staatssecretaris te publiceren beleidsbesluit kunnen hierin meer 

duidelijkheid geven. Zodat ook voor de inkomstenbelasting voor de opdrachtnemer fiscale 

zekerheid wordt verkregen.  

 Nu het ernaar uitziet dat het wetsvoorstel DBA per 1 april 2016 wordt ingevoerd, 

ontstaat onzekerheid voor opdrachtgevers bij het aangaan van een overeenkomst van 

opdracht. Dit lijkt mij op zich een verbetering in vergelijking met de VAR, aangezien een 

opdrachtnemer door een opdrachtgever niet meer uit welbegrepen eigenbelang zal worden 

gevraagd een VAR aan te vragen. De opdrachtgever wordt straks immers zelf mede 

verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen. 
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 6.5 Eindconclusie 

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat de VAR niet is aan te merken als een 

geschikt fiscaal scheidingsinstrument. De wetsvoorstellen Beschikking Geen Loonheffing 

(BGL) en Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zullen met name op het vlak van 

het bestrijden van schijnconstructies naar mijn verwachting effectiever zijn gezien de 

aansprakelijkheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Beide alternatieven voor de 

VAR zijn door de staatssecretaris bedoeld als een herbevestiging van bestaande wet- en 

regelgeving en van een bestaande handhavings- en uitvoeringspraktijk van de 

Belastingdienst. De beoordeling van arbeidsrelaties blijft echter net zo ingewikkeld en 

onzeker als ten tijde van de VAR. 

 De BGL zal als scheidingsinstrument in de vorm van een beschikking vooral veel 

extra werk opleveren voor zowel de Belastingdienst als de aanvragende partijen. Of op basis 

van een uitgebreide vragenmodule het scheidend effect groter zal zijn dan van de VAR, zal 

nog moeten blijken. Immers, ook een uitgebreide webmodule is net als een VAR door de 

aanvragende partij te manipuleren. Voor de handhaving zal een BGL wellicht effectiever en 

efficiënter zijn.  

 Praktisch gezien zorgt de afschaffing van de VAR en de invoering van de DBA voor 

minder regels en daarmee is daarmee een vorm van deregulering. Massale VAR-aanvragen 

door opdrachtnemers en dito VAR-registraties door werkgevers behoren na 1 april 2016 tot 

het verleden. Praktisch gezien is het mijns inziens wel een vooruitgang als opdrachtgevers na 

1 april 2016 zullen gaan werken met standaardovereenkomsten. Zeker als ze daardoor 

worden beloond door de Belastingdienst met een voor hen gewenst oordeel over hun fiscale 

status. Het resultaat van de DBA staat of valt echter met een goede handhaving door de 

Belastingdienst. In die zin lijkt me het wetsvoorstel DBA geen verbetering van de VAR.  

 De voordelen van de overgang van de VAR naar de DBA zijn voor de 

opdrachtnemers mijns inziens nog niet zo duidelijk. Het opstellen van een contract of het 

gebruiken van een standaardcontract zal niet voor grote problemen zorgen. De praktijk van de 

toepassing van de gebruikte contracten daarentegen wel. Het risico is groot dat elke 

opdrachtgever op zijn eigen manier aan de slag gaat met een door de branche ontwikkeld 

voorbeeldcontract. Met als resultaat het ontstaan van allerlei contractvarianten die wellicht 

nog wel op het originele voorbeeldcontract lijken, maar die in de praktijk tot een geheel 
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andere invulling leiden. Met alle gevolgen van dien voor de mogelijke betaling achteraf van 

loonheffingen en andere premies voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.  

 

 6.6. Tot slot  

In het kader van de strijd tegen schijnzelfstandigheid vind ik het op zich begrijpelijk dat de 

overheid paal en perk wil stellen aan de zelfstandige opdrachtnemer die feitelijk werknemer 

is. Nu is de overheid voornemens schijnzelfstandigheid aan te pakken via de Wet 

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Een betere aanpak van de overheid lijkt me het 

wijzigen en aanvullen van de huidige wetgeving waardoor een zelfstandige een eigen 

wettelijk verankerde positie krijgt en niet een wettelijke positie afgeleid van de 

dienstbetrekking zoals nu het geval is. In het huidige arbeidsrecht wordt alle aandacht nog 

gericht op de traditionele arbeidsrelatie van de dienstbetrekking waarvan het 

ondernemerschap is afgeleid. Het zou mijns inziens gezien het grote aantal zelfstandigen in 

ons land een goede zaak zijn als de wetgever de opdrachtnemer in de wet een duidelijk 

afgebakende plek toebedeelt. Met wettelijke bepalingen die aangeven wie dient te worden 

gekwalificeerd als zelfstandige op grond van welke criteria. Ook is het een aanbeveling de 

nieuwe wetgeving die de zelfstandigheid van de opdrachtnemer regelt straks niet alleen 

betrekking te laten hebben op de belasting- en premieplicht, maar ook civielrechtelijke 

gevolgen te laten hebben voor de contractpartijen. Zodat zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer direct bij aanvang van de opdracht weten waar ze aan toe zijn. Met als gevolg 

dat onverwachte fiscale én arbeidsrechtelijke claims na afloop van de uitvoering van een 

opdracht tot het verleden gaan behoren.  
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