VAR (Verklaring Arbeids Relatie) 2016

Door de aangekondigde wetswijziging van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) is er een
verwarrende situatie ontstaan over de positie van zelfstandigen en hun VAR. Wellicht heeft
de belastingdienst u een brief gestuurd hierover, wellicht moet u deze nog ontvangen. Wij
zullen u bij deze meer duidelijkheid geven over de VAR in 2016.
U heeft al een VAR 2014 of 2015
Als u al in het bezit bent van een VAR voor het jaar 2014 of 2015 en uw werkwijze of
werkzaamheden veranderen niet in 2016, dan hoeft u niets te doen. Uw VAR blijft ook geldig
voor het jaar 2016, tot het moment dat de nieuwe regelgeving van kracht wordt. Het is
momenteel nog onbekend wanneer dit laatste het geval is. De genoemde datum van 1 april
2016 is –zelfs volgens de belastingdienst- hoogst onzeker.
Uw werkwijze of werkzaamheden gaan veranderen, of u heeft geen VAR 2014 of 2015
Als u in 2014 of 2015 geen VAR heeft (gehad) of uw werkwijze/werkzaamheden gaan
veranderen in 20016, dan kunt u voor het komende jaar een VAR aanvragen. Deze nieuwe
VAR 2016 zal dan geldig zijn tot het moment dat de nieuwe regelgeving van kracht wordt.
De nieuwe regelgeving
De beoogde wetswijziging brengt met zich mee dat de huidige VAR-procedure komt te
vervallen. In plaats van het verzoek tot afgifte van de VAR wordt u geacht geen
dienstbetrekking te hebben als u werkt volgens bepaalde voorbeeldovereenkomsten (te
vinden via deze link). Als deze voorbeeldovereenkomsten niet van toepassing zijn op uw
situatie, dan is het mogelijk om uw eigen overeenkomst op te stellen en deze ter beoordeling
voor te leggen aan de belastingdienst.
Wij zijn u vanzelfsprekend graag van dient met het aanvragen van een VAR, het opstellen of
aanpassen van een standaardovereenkomst en de omgang met de nieuwe regelgeving.
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