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De VAR verdwijnt 

Bent u een opdrachtgever of een opdrachtnemer, dan is van belang dat op 1 mei 2016 de regelgeving 

voor de VAR verandert. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een 

VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten (van de Belastingdienst) 

gebruiken. Daarmee heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te 

houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen 

(WW, ZW en WIA).  

Als een modelovereenkomst wordt gebruikt, zegt dat overigens niets over hoe de Belastingdienst de 

inkomsten van de opdrachtnemer ziet. Of de inkomsten winst uit onderneming, loon uit 

dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, wordt door de Belastingdienst 

beoordeeld bij de aangifte inkomstenbelasting. De modelovereenkomsten zeggen dus alleen iets over 

de loonheffingen en niets over een ondernemerschap. 

Modelovereenkomst is niet verplicht 

Het is niet verplicht een modelovereenkomst te gebruiken. Als geen gebruik wordt gemaakt van een 

modelovereenkomst, dan moet de opdrachtgever zelf inschatten of hij wel of geen loonheffingen moet 

betalen. Het is toegestaan om zelf een overeenkomst op te stellen en die voor te leggen aan de 

Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan uitsluitsel geven of de opdrachtgever loonheffingen moet 

inhouden of niet. Dit geeft hem zekerheid. Ook hiertoe is de opdrachtgever niet verplicht (hij hoeft 

geen overeenkomst voor te leggen).  

Kiest de opdrachtgever ervoor om de overeenkomst niet aan de Belastingdienst voor te leggen, dan is 

het mogelijk dat hij bij een verkeerde keuze alsnog geconfronteerd wordt met naheffingen. Om het 

risico zo klein mogelijk te houden, is het raadzaam om te kiezen voor een modelovereenkomst van de 

Belastingdienst of de zelf opgestelde overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst.  

Overgangsperiode 

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om de werkwijze aan te passen. In 

die tijd geldt wel een inspanningsverplichting: partijen moeten beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie 

zodanig vorm te geven dat er niet in loondienst wordt gewerkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met 

elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele 

aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn. 

Tot slot 

Als u naar aanleiding van het voorgaande behoefte heeft aan juridisch advies, dan kunt u contact 

opnemen met Team zorgsector van de DAS. 


