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Opdrachtgever en zelfstandige pas op!

Van de VAR over naar de BGL 

Medio 2015 treedt naar verwachting de Wet Beschikking geen loonheffing  

in werking. De BGL vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Met de  

Wet BGL wil de overheid verkapte dienstverbanden verder voorkomen. 

Een terugblik
Tot het jaar 2002 moesten opdrachtgevers heel 

voorzichtig zijn met het inhuren van zelfstandigen. 

Ze konden achteraf van de Belastingdienst te horen 

krijgen dat ze op basis van de feitelijke situatie te 

maken hadden met een werknemer. Ze moesten 

dan alsnog werknemerspremies afdragen, bij ziekte 

het ziekengeld betalen en bij WAO-instroom 

kregen ze te maken met verhoogde WAO- 

gedifferentieerde premies (a.g.v. de Pemba-

wetgeving). Een opdrachtgever had vooraf geen 

zekerheid, want achteraf werd beoordeeld of er 

al dan niet sprake was van een dienstbetrekking. 

Het kwam veel voor dat zelfstandigen zonder 

werk gewoon een WW-uitkering aanvroegen en 

het UWV de werknemerspremies alsnog bij de 

laatste werkgever in rekening bracht. Het UWV 

toetste namelijk feitelijk en kon een ander stand-

punt innemen dan de Belastingdienst. Kortom: 

deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat opdracht-

gevers zeer huiverig waren met het inhuren van 

zelfstandigen. 

De VAR: de oplossing in 2002

Per 1 januari 2002 kwam de oplossing in de vorm 

van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). Een 

opdrachtgever kreeg de garantie dat er geen 

loonheffingen afgedragen hoefden te worden 

als hij  voor de start van de opdracht een VAR-

verklaring van de opdrachtnemer had ontvangen. 

Tenminste, in geval van een VAR-WUO (winst 

uit onderneming) of een VAR-DGA (directeur- 

grootaandeelhouder). Van de vier soorten VAR-

verklaringen die er zijn, geven alleen de VAR-

DGA en de VAR-WUO de opdrachtgever vooraf 

zekerheid. Verstrekt een opdrachtnemer één van 

deze twee verklaringen en wordt voldaan aan de 

administratieve verplichtingen, dan is er geen 

inhoudingsplicht voor de opdrachtgever. Hij wordt 

achteraf nooit met naheffingen opgezadeld. Wel 

moet er bij elke VAR-verklaring van iedere 

opdrachtnemer een kopie van diens identiteits-

bewijs bewaard worden nadat de opdrachtgever 

de identiteit heeft vastgesteld. En de opdrachtgever 

moet controleren of de werkzaamheden overeen-

komen met die genoemd in de verklaring.

Het bestaan van de VAR heeft er zeker toe 

bijgedragen dat de flexschil bij ondernemers is 

gegroeid en ze meer samenwerken met zelf-

standigen. Waarom dan toch deze betrekkelijk 

succesvolle regeling veranderen? De reden 

hiervoor is dat de Belastingdienst nog beter 
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onderscheid wil maken tussen een dienstverband  

en ondernemerschap. De overheid wil met de Wet  

BGL schijnconstructies van ondernemerschap voor-

komen. Groot nadeel is echter dat de onduidelijkheid 

voor de opdrachtgever weer terugkomt als hij niet 

heel zorgvuldig vooraf checkt of er sprake is van een 

zogenaamde geldige beschikking geen loonheffing. 

In het op 22 september 2014 ingediende wets-

voorstel BGL wordt voorgesteld om de reikwijdte 

van de VAR te beperken. De BGL beperkt zich 

slechts tot een oordeel of voor de arbeidsrelatie  

geen inhoudingsplicht bestaat. De Belastingdienst 

zal de inkomsten niet meer kwalificeren als winst 

uit onderneming, werkzaamheden voor risico van  

de vennootschap of als resultaat uit overige 

werkzaamheden. 

Met de BGL is de opdrachtgever weer 
medeverantwoordelijk
Het wetsvoorstel introduceert een medeverant-

woordelijkheid van de opdrachtgever voor de 

juistheid van de inhoud van de BGL. Kort gezegd 

houdt dit in dat de opdrachtgever voorwaardelijk 

gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van 

loonbelasting en premie volksverzekeringen. De 

opdrachtnemer kan volstaan met één BGL voor 

meerdere opdrachten, mits de werkzaamheden 

gelijk zijn. 

Hoe werkt de voorwaardelijke vrijwaring 
van de opdrachtgever?
Praktisch geeft de opdrachtnemer in zijn aanvraag 

voor een BGL antwoord op een aantal vragen uit  

een vragenlijst. De antwoorden die de opdracht-

nemer heeft gegeven, worden als ‘stelling’ afgedrukt 

op de BGL. Bij aanvaarding of onderhandeling over 

een opdracht, zal de opdrachtgever de BGL 

ontvangen met de bijbehorende stellingen. Deze 

stellingen dient de opdrachtgever te controleren  

met de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht. 

Indien de stellingen overeenkomen met de feitelijke 

werkwijze van de opdrachtnemer, is de opdracht-

gever volledig gevrijwaard van het inhouden van 

loonheffing. 

Webmodule
Aan de voorwaardelijke vrijwaring gaat zoals 

genoemd het invullen van een vragenlijst vooraf.  

Dit gebeurt via een webmodule. De webmodule 

biedt op basis van de antwoorden op de vragenlijst 

een oordeel over de inhoudingsplicht. De vragenlijst 

is gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie en is 

zodanig opgebouwd dat veel vervolgvragen voort-

borduren op een reeds eerder gegeven antwoord. 

Direct na het invullen van de vragenlijst ontvangt 

de opdrachtnemer een beslissing of de aanvraag 

BGL is gehonoreerd. 

Overgangsrecht 
De wet BGL zal vermoedelijk medio 2015 in werking 

treden. Omdat er veel aanpassingen noodzakelijk 

zijn om de processen bij de Belastingdienst in te 

richten op de nieuwe systematiek, zal een over-

gangsregime gaan gelden: in 2015 kunnen zowel 

de VAR als de BGL een gedeelte van het kalender-

jaar geldig zijn. Om onnodig veel aanvragen te 

voorkomen, is vastgesteld dat de VAR 2014 tot de 

datum van de inwerkingtreding van de Wet BGL 

geldig blijft. 

Betere balans? 
Volgens de memorie van toelichting zal de BGL 

ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden van 

opdrachtgever en opdrachtnemer beter in balans 

worden gebracht en worden schijnconstructies 

voorkomen doordat de opdrachtgevers hiervoor 

medeverantwoordelijk worden gehouden. Verkapte 

dienstverbanden moeten voorkomen worden. 

Daarnaast blijft er ook voor zelfstandigen 

onduidelijkheid en rechtsonzekerheid bestaan bij 

een BGL. Het is namelijk (nog) niet duidelijk hoe 

de Belastingdienst de status van de zelfstandige 

gaat toetsen. En ook voor de zelfstandige blijft 

het risico om aangeslagen te worden voor sociale 

premies en loonheffing nog steeds aanwezig. Ook 

de zelfstandige geniet immers geen volledige 

vrijwaring! Voor een zelfstandige is het van belang 

om meerdere opdrachtgevers per jaar te hebben. 

Hij moet duidelijk kunnen maken dat hij niet in een 

gezagsverhouding tot zijn opdrachtgever staat.  n


