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Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie 
zorgt voor meer rechtszekerheid
De wettelijke regeling, die duidelijkheid moet 

scheppen over de arbeidsrelatie tussen zelfstan-

digen en hun opdrachtgevers, werkt nu in de 

praktijk. De zogeheten Wet uitbreiding rechts-

gevolgen VAR (verklaring arbeidsrelatie) zorgt 

voor meer rechtszekerheid. Opdrachtgevers 

hechten meer en meer belang aan een VAR 

omdat die zekerheid biedt over de inhouding 

en afdracht van loonbelasting en premies. Het 

aantal ondernemers in Nederland groeit explo-

sief. Vooral de categorie zelfstandigen zonder 

personeel (zzp) ontwikkelt stormachtig. Voor 

opdrachtgevers van zzp-ers is het van groot 

belang dat zij gevrijwaard worden van ‘loonri-

sico’s’.

Zelfstandigen en andere opdrachtnemers kun-

nen bij de Belastingdienst een VAR aanvragen. 

De VAR is bedoeld om duidelijkheid te geven 

over de vraag of de opdrachtgever premies en 

belasting moet afdragen en of de opdracht-

nemer verzekerd is voor de werknemersver-

zekeringen (ziektewet, werkloosheidswet en 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermo-

gen). In 2003 blijkt dat de VAR in de praktijk 

onvoldoende zekerheid biedt. Opdrachtgevers 

lopen het risico dat zij achteraf - ondanks het 

gebruik van een VAR - toch premies moeten 

betalen omdat de arbeidsrelatie als dienstbe-

trekking wordt aangemerkt. Daarom zijn de 

rechtsgevolgen van de VAR in 2005 aanzienlijk 

uitgebreid. Als de Belastingdienst de aanvrager 

als zelfstandig ondernemer of als directeur-

grootaandeelhouder beschouwt, geldt dit ook 

voor de premie-instanties. Het gebruik van 

een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen levert 

vanaf 2005 dus een volledige vrijwaring van 

loonbelasting en premies voor de werknemers-

verzekeringen op. 

Het overgrote deel van de opdrachtgevers 

eist daarom van hun opdrachtnemers dat zij 

beschikken over een VAR met uitgebreide 

rechtsgevolgen. Driekwart van de verstrekte 

verklaringen betreft een VAR met uitgebreide 

rechtsgevolgen. Deze VAR geldt maximaal één 

jaar. De verwachting is dat in 2008 het aantal 

zelfstandigen verder zal toenemen. Daarnaast is 

er de laatste twee jaar een trend zichtbaar dat 

ook het midden- en kleinbedrijf steeds meer 

gebruikmaken van zzp-ers. Juist binnen deze 

relaties van opdrachtnemer en opdrachtgever is 

een deugdelijke VAR van groot belang.
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Minder rompslomp voor startende ondernemers
verder. In 2007 hebben de KvK en de 

Belastingdienst succesvol proefgedraaid 

met pilots in Den Haag, Utrecht en Zwolle. 

Deelnemende ondernemers zijn zeer 

enthousiast over de nieuwe, tijdbesparen-

de service. Voor BV´s, NV´s, verenigingen 

en stichtingen vindt nog een aparte pilot 

plaats. 

Met fiscaal intermediairs en het notariaat 

wordt onderzocht hoe het inschrijfproces 

verder in de toekomst kan worden vorm-

gegeven.

De Jager versoepelt 
boetes late 
belastingafdracht
Ondernemers die te laat zijn met de maan-

delijkse afdracht van btw krijgen niet meer 

automatisch een boete. Staatssecretaris 

De Jager (Financiën) kondigt dit aan in 

de aprileditie van magazine Ondernemen! 

van MKB-Nederland. De Jager heeft hier-

toe besloten omdat hem is gebleken dat 

er in het midden- en kleinbedrijf veel irri-

taties leven over het boeteregime van de 

Belastingdienst. een soepeler boetebeleid 

gaat ook gelden voor te late afdracht van 

loonbelasting van personeel.

Het is nog niet bekend wanneer een 

nieuw boetebeleid wordt ingevoerd, maar 

de staatssecretaris streeft ernaar om het in 

2009 te laten ingaan. 

In principe wil De Jager een coulanceperi-

ode van zeven dagen invoeren. een bedrijf 

dat btw of loonbelasting te laat overmaakt, 

maar wel binnen maximaal zeven werk-

dagen, krijgt geen boete meer. Voorwaarde 

is dat de ondernemer de voorgaande keer 

wel op tijd heeft betaald.

Als een bedrijf twee keer achter elkaar 

te laat betaalt, dan volgt alleen een boete 

voor de tweede overschrijding. Is een 

ondernemer stelselmatig te laat met het 

afdragen van belastingen, dan kan een 

boete tot het wettelijk maximum worden 

opgelegd.

Vanaf 31 maart 2008 kunnen eenmansbe-

drijven bij hun inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel (KvK) direct hun btw-

identificatienummer meenemen. VOF’s 

en CV’s krijgen hun btw-nummer één 

week na hun inschrijving bij de KvK 

vanzelf door de Belastingdienst toege-

zonden. Afzonderlijke inschrijving bij de 

Belastingdienst is dus niet meer nodig, 

zoals nu nog wel het geval is. Met deze 

nieuwe service is de beoogde lastenver-

lichting voor ondernemers weer een stapje 

Belastingdienst vult WOZ-waarde burgers 
volgend jaar zelf in
Burgers hoeven vanaf volgend jaar de 

WOZ-waarde van hun woning niet meer 

in te vullen op hun belastingaangifte. 

Voortaan noteert de Belastingdienst deze 

waarde zelf. Dit meldt staatssecretaris 

De Jager (Financiën) de Tweede Kamer. 

In de aangiftebiljetten van volgend jaar 

zullen de burgerservicenummers, voor-

heen sofinummers, worden voorgedrukt. 

Hetzelfde geldt voor de premie- en hypo-

theekrenteaftrek en voor heffingskortin-

gen. Momenteel loopt er een experiment 

waarin dit nieuwe systeem, de Vooraf 

Ingevulde Aangifte (VIA), onder 6.500 

burgers getest wordt. 

Dit jaar vullen veel burgers hun WOZ-

waarde niet goed in op hun aangiftefor-

mulier. Meestal geven zij de nieuwste, 

vaak verhoogde WOZ op, maar moeten zij 

eigenlijk de waarde van 2005 invullen. De 

Waarderingskamer heeft de Belastingdienst 

gevraagd uit te zoeken hoeveel burgers 

inmiddels de verkeerde WOZ-waarde heb-

ben opgegeven.



AAN De ORDe NR.  2 ,  ApRIl  2008

MKB betaalt meer 
belasting dan grote 
bedrijven
Het midden- en kleinbedrijf is de dupe 

van fiscale trucs die grote bedrijven toe-

passen. De overheid moet dit voorko-

men, zo meent staatssecretaris De Jager 

(Financiën). Volgens De Jager lijkt het er 

op dat kleine en middelgrote bedrijven 

steeds vaker belasting betalen ten gunste 

van Nederlandse multinationals. Dat komt 

onder meer door winstdrukkende activitei-

ten bij de grote bedrijven. Zo worden mul-

tinationale ondernemingen wel eens hele-

maal met vreemd vermogen gefinancierd. 

De enorme renteaftrek drukt de winst. 

De Nederlandse overheid kiest weliswaar 

voor een gunstig ondernemingsklimaat 

voor internationaal opererende bedrijven, 

maar stilaan zien bewindslieden ook een 

keerzijde. In verhouding betalen kleinere 

bedrijven meer aan de staat. 

Het is nog niet bekend welke maatrege-

len De Jager gaat nemen. Wel geeft de 

staatssecretaris aan dat er kritisch gekeken 

wordt naar fiscale constructies bij de mul-

tinationals. Overigens ontkent De Jager 

dat Nederland een belastingparadijs is voor 

grote bedrijven, omdat het Nederlandse 

systeem alleen kijkt naar de in Nederland 

gemaakte winst. 

Nieuwe successiewet 
wordt eenvoudiger
De successiewet gaat op de schop. De bijna 

150-jaar oude wet zal worden vereenvou-

digd en gemoderniseerd. Naast vereenvou-

diging moeten ook de tarieven omlaag. 

Zo zal het hoogste tarief van 68 procent 

zakken tot onder de 50 procent. Ook de 

andere tarieven zullen worden verlaagd. 

Verder wordt in het aantal schijven en 

tariefgroepen drastisch gesnoeid zodat er 

nog maximaal twee schijven en drie tarief-

groepen overblijven.

De nieuwe wet moet evenwichtiger wor-

den en beter aansluiten bij de economi-

sche werkelijkheid. De nadruk zal daarom 

meer komen te liggen bij de verkrijger. 

Financiering van de tariefsverlaging 

vindt plaats door grondslagverbreding. 

Constructies om successierechten te ont-

gaan, worden aangepakt.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe regel-

geving is het creëren van een ruimhartige 

faciliteit om familiebedrijven te kunnen 

voortzetten. Op dit moment is de regel-

geving hieromtrent uiterst gecompliceerd 

en versnipperd. Door alle regels onder te 

brengen in één hoofdstuk in de wet zal de 

regelgeving overzichtelijker worden. Ook 

hier is verdere vereenvoudiging belangrijk. 

Zo zal bijvoorbeeld de conserverende aan-

slag worden afgeschaft.

Niet naleven 
verificatieplicht heeft 
vervelende gevolgen
De verificatieplicht houdt in dat werkge-

vers bij indiensttreding de identiteit van 

hun werknemers moeten controleren en 

naar een geldig, origineel legitimatiebewijs 

moeten vragen. De werknemer is verplicht 

dit te tonen. Ook ingeleende werknemers 

moeten zich kunnen legitimeren. De 

werkgever is verplicht het getoonde legiti-

matiebewijs te controleren op echtheid. 

Hij kan daarbij letten op dingen als de 

pasfoto, de lengte en leeftijd, de handte-

kening, de nationaliteit en de geldigheid 

van het document. Als de werkgever 

hierbij niet goed oplet, mag de inspecteur 

loonbelasting en premies voor de volks-
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Colofon  
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voor schade, van welke aard ook, die het directe of 
indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissin-
gen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

verzekeringen naheffen op basis van het 

zogenaamde anoniementarief (tarief 52 

procent). 

Dit laatste overkwam een teler van 

bloemen en planten bij wie door de 

Belastingdienst een onderzoek werd ver-

richt naar de naleving van onder meer de 

verificatieverplichting. Daarbij kwam aan 

het licht dat er met drie identiteitsbewijzen 

van werknemers was geknoeid. Daarop 

concludeerde de inspecteur dat de teler 

de verificatieplicht niet naar behoren had 

nageleefd. Dat leidde met toepassing van 

het anoniementarief tot een naheffings-

aanslag loonbelasting/premie volksverze-

keringen en een boete van 50 procent. 

De belastingrechter in Haarlem liet zowel 

de naheffingsaanslag als de boete in stand. 

Tegen dit oordeel ging de teler in hoger 

beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam. 

Het Hof oordeelde dat de teler had kun-

nen weten dat er met twee van de drie 

paspoorten overduidelijk geknoeid was. 

Ten aanzien van het derde paspoort viel 

het de teler niet te verwijten dat hij niet 

heeft gezien dat er met het paspoort was 

geknoeid, aldus het Hof. Dat leidde welis-

waar tot een vermindering van de nahef-

fingsaanslag en de boete, maar als de teler 

beter had opgelet, had hij dit makkelijk 

kunnen voorkomen.

Regels btw voor (para)
medische diensten 
gewijzigd
Voor de (para)medische vrijstelling geldt 

sinds 1 januari 2008 een nieuwe voor-

waarde. Of een medische dienst is vrij-

gesteld van btw, is mede afhankelijk van 

het doel van de dienst. Bovendien komen 

ondernemers met een geringe omzet die 

geen btw in rekening hebben gebracht, 

in aanmerking voor ontheffing van admi-

nistratieve verplichtingen. Medische 

diensten zijn sinds 1 januari 2008 alleen 

vrijgesteld van btw als ze voldoen aan 

2 voorwaarden. De medische handeling 

moet gericht zijn op het in standhouden 

of herstellen van de gezondheid van de 

patiënt én de handeling moet worden ver-

richt door iemand met de juiste beroeps-

kwalificaties op grond van de Wet BIG. 

De Belastingdienst kijkt voortaan naar het 

voornaamste doel van de medische dienst 

en niet meer alleen naar degene die de 

medische handeling uitvoert. Daarmee 

is het opstellen van een medisch rapport 

voor een rechtszaak of een levensverze-

kering bijvoorbeeld niet langer vrijgesteld. 

Als de dienst niet gericht is op het herstel-

len of het in standhouden van de gezond-

heid, dan is de dienst belast met btw.

Fijnstofdifferentiatie BPM
Op maandag 31 maart heeft de kort geding 

rechter in Den Haag geoordeeld dat de 

fijnstofdifferentiatie bij de aanschaf van 

een dieselpersonenauto per 1 april mag 

worden ingevoerd. Het kort geding was 

aangespannen door de RAI en de BOVAG 

tegen het ministerie van Financiën. Kern 

van het geschilpunt was of de differenti-

atie in strijd is met europese regels over 

vrij verkeer van goederen en diensten. De 

rechter oordeelt dat dit niet het geval is. 

Dit betekent dat in de fiscale grondslag kan 

worden gedifferentieerd tussen schone en 

vieze diesels. 

Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van 

fijnstof door dieselauto’s door deze maat-

regel afneemt met 0,06 tot 0,08 kton in 

2010. De maatregel past binnen het beleid 

van staatssecretaris De Jager (Financiën) 

om de belastingen te vergroenen. Dit komt 

neer op het verschuiven van het belasten 

van positief handelen, zoals werken en 

winst maken, naar negatief handelen zoals 

milieu vervuilen.


