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Ik werk als ZZP-er en heb een VAR-winst uit onderneming. Op mijn Verklaring
Arbeidsrelatie staat precies aangegeven voor welke werkzaamheden die geldt. Ik doe veel
verschillende soorten werkzaamheden. Als ik een nieuwe soort werkzaamheden ga
verrichten, moet ik dan steeds weer een nieuwe VAR-verklaring aanvragen? Mijn
opdrachtgevers willen dat wel graag. De Belastingdienst reageert wel snel op de aanvraag,
maar het is wel erg omslachtig zo. Waarom bestaat er geen algemene VAR-verklaring
voor ZZP'ers?

Antwoord
Als ZZP-er kunt u een VAR aanvragen voor alle
werkzaamheden van hetzelfde soort die u onder
vergelijkbare omstandigheden voor een of meer
opdrachtgevers verricht. Als u werkzaamheden van
volstrekt verschillende aard verricht – bijvoorbeeld
IT-werkzaamheden én schilderswerk – dan moet u
twee verschillende VAR’s hebben. Dat is ook het geval
als u wél dezelfde soort werkzaamheden verricht,
maar niet onder vergelijkbare omstandigheden.
Opdrachtgevers hebben een voorkeur voor een
VAR-verklaring met een specifieke omschrijving van
de werkzaamheden die de ZZP-er krachtens die
verklaring voor rekening en risico van een door hem
gedreven onderneming kan verrichten. Hoe specifieker de omschrijving van de werkzaamheden, des
te eenvoudiger is het voor de opdrachtgever om die VAR te controleren. En die controle is
noodzakelijk, wil de opdrachtgever zeker weten dat hij bij inschakeling van de ZZP-er niet het risico
loopt op een naheffing van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen over diens beloning.
De opdrachtgever is daarvan slechts gevrijwaard als hij aan vier voorwaarden voldoet. Hij moet 
- een kopie van de VAR bij zijn administratie bewaren;
- de identiteit van de ZZP-er vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en
een kopie van dat bewijs bij zijn administratie bewaren;
- controleren of de VAR geldig is ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden én 
- controleren of de VAR is afgegeven voor werkzaamheden die de ZZP-er gaat verrichten.

De huidige wettelijke regeling kent vier varianten van de Verklaring Arbeidsrelatie, plus de
verplichting om per soort werkzaamheden een separate VAR aan te vragen. Dat zorgt in de praktijk
voor nogal verwarring. Financiën bestudeert – al weer geruime tijd – of de arbeidsrelaties
vereenvoudigd kunnen worden en de verschillende VAR’s vervangen kunnen worden door één
verklaring. Maar of, en zo ja wanneer dat ingevoerd gaat worden, is volstrekt onzeker. Voorlopig zit
u nog vast aan meerdere VAR’s. 
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