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Op 2 februari 2016 heeft ook de 
Eerste Kamer ingestemd met het 
wetsvoorstel Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties. Dit 
betekent dat per 1 mei 2016 de 
VAR (Verklaring Arbeids Relatie) 
verdwijnt en de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
voortaan wordt beoordeeld aan de 
hand van de gesloten overeen-
komst. Een zakelijke opdrachtgever 
is voortaan niet zonder meer 
gevrijwaard van een naheffing door 
de belastingdienst. Dit zet de 
relatie met je opdrachtgever dus 
best onder druk. 

Om het bedrijfsleven tegemoet te 
treden geeft de belastingdienst een 
oordeel over ingediende (model)
overeenkomsten. De Vakgroep 
Interieurbouw heeft zijn Algemene 
Voorwaarden bij de belastingdienst ter 
beoordeling voorgelegd. Het zal 
vermoedelijk nog een paar weken duren 

voordat het oordeel van de belasting-
dienst er is.

Minder administratieve lasten?
De naam van de wet doet vermoeden 
dat het allemaal eenvoudiger wordt en er 
minder regels gaan gelden (Deregulering). 
De Vakgroep Interieurbouw is hier niet 
zeker van. In de eerste plaats is het 
handhavingsbeleid nog niet bekend. Dus 
is het afwachten hoe de belastingdienst 
met de praktijk omgaat. Mogelijk komt 
hier nog een uitgebreide stroom van 
zaken voor de belastingrechter. In de 
tweede plaats getuigt de aanpak niet van 
praktisch inzicht in het ondernemer-
schap.

Uit het verslag van de behandeling in de 
Eerste Kamer op 26 januari 2016: “Het 
wetsvoorstel leidt volgens de staatsse-
cretaris Wiebes (van Financiën) niet tot 
een substantiële verhoging van adminis-
tratieve lasten. Als er niet wordt 
afgeweken van de modelovereenkomst, 
is er immers geen extra handeling nodig.”

Wat voor een ondernemer ben je als je 
steeds eenzelfde modelovereenkomst 
hanteert onder voortdurend wisselende 
zakelijke omstandigheden – waar de 
steeds veranderende wetgeving 
overigens een belangrijke duit in het 
bekende zaakje doet? Dat is vragen om 
moeilijkheden. De staatssecretaris 
slaat hier – wat de Vakgroep 
Interieurbouw betreft - de plank 
volkomen mis. Helaas geeft de 
opmerking van de staatssecretaris 
precies weer hoe weinig vooruitgang er 
wordt geboekt in het verduidelijken van 
de positie van de zelfstandige onderne-
mer in onze wet- en regelgeving.

Voorlopig wachten we dus het oordeel 
van de belastingdienst af. Misschien is 
het probleem voor de leden van de 
Vakgroep Interieurbouw (of liever voor 
hun zakelijke opdrachtgevers) opgelost.
Wil je meer weten over de Algemene 
Voorwaarden Vakgroep Interieurbouw, 
neem dan contact op via 
info@vakgroepinterieurbouw.nl.

De VAR 
verdwijnt


