Wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (34 036)
Status: het wetsvoorstel is op 22 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. De
Tweede Kamer heeft op 18 december 2014 besloten de parlementaire behandeling tot nader
order uit te stellen. Op 19 februari 2015 heeft staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer laten
weten dat hij de alternatieven gaat onderzoeken die zijn aangedragen door vakbonden en
werkgeversorganisaties. In een kamerbrief van 20 april 2015 is een alternatief gepresenteerd.
Dit alternatief is op 18 mei 2015 via een nota van wijziging aangeboden aan de Tweede
Kamer.
Samenvatting
Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) worden beiden verantwoordelijk
voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en
premies. Door de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) kan de
Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter
handhaven. Met de invoering van de BGL worden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval
moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen. De vier verschillende VAR’s die op dit
moment bestaan, worden vervangen door één beschikking: de BGL. Bij de VAR vraagt een
zzp'er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld
als loon. De opdrachtgever is niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen
als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp'er, maar van een
dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de
zzp'er. De VAR biedt in veel gevallen voor opdrachtnemers een schijnzekerheid over de
fiscale kwalificatie van de inkomsten van die opdrachtnemer (de belastingplichtige) voor de
inkomstenbelasting, wat leidt tot onbegrip jegens en discussie met de Belastingdienst. Dit
wetsvoorstel tracht de genoemde schijnzekerheid over de fiscale kwalificatie van de
inkomsten niet langer te laten ontstaan.
De eerste maatregel die in dit wetsvoorstel ten aanzien van de beschikking is opgenomen,
richt zich op de reikwijdte van de beschikking. Om het verkrijgen van rechtszekerheid voor de
loonheffingen te behouden, stelt het kabinet voor om de mogelijkheid daartoe met de
introductie van de BGL te behouden en de BGL te beperken tot een beschikking met
betrekking tot de loonheffingen. De beschikking beperkt zich voortaan tot een oordeel of voor
de arbeidsverhouding onder de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) geen
inhoudingsplicht bestaat hetgeen ook doorwerkt in de inhoudingsplicht voor de premie
volksverzekeringen en de verschuldigdheid van premies werknemersverzekeringen en
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt
voldaan. Het wetsvoorstel leidt er tevens toe dat de Belastingdienst zich bij de aanvraag van
een BGL beperkt tot toekenning of afwijzing van het verzoek.
De tweede maatregel is de introductie van de medeverantwoordelijkheid van de
opdrachtgever voor de controle op de juistheid van de BGL en is bedoeld om het evenwicht in
verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te herstellen. De
medeverantwoordelijkheid wordt zo vormgegeven dat slechts dan zekerheid met betrekking

tot de loonheffingen wordt verkregen, indien naast het soort werkzaamheden dat wordt
verricht, ook de wijze waarop en condities waaronder in de praktijk gewerkt wordt, volledig
overeenkomen met de wijze en condities die op de beschikking staan vermeld. Deze wijze en
condities hebben betrekking op hetgeen de opdrachtnemer aan de Belastingdienst heeft
gemeld bij de aanvraag van de BGL en het betreft alleen de wijze en condities waarop
opdrachtgevers zelf beslissende invloed kunnen uitoefenen, zoals of de opdrachtnemer zich
mag laten vervangen voor de uitvoering van de werkzaamheden, wie het risico draagt voor
schade bij de uitvoering van de werkzaamheden en of de opdrachtnemer zelf zijn werktijden
mag bepalen. Punten waarop de opdrachtgever geen beslissende invloed heeft, hoeft de
opdrachtgever niet te controleren en om deze reden worden ze ook niet op de beschikking
vermeld. De opdrachtnemer is hiervoor verantwoordelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
vraag voor hoeveel opdrachtgevers een opdrachtnemer werkt of hoeveel hij investeert. Indien
naar aanleiding van feiten en omstandigheden waarop de opdrachtgever geen beslissende
invloed heeft achteraf door de Belastingdienst wordt geconstateerd dat er toch sprake was van
een dienstbetrekking, dan heeft dit uitsluitend gevolgen voor de opdrachtnemer en niet voor
de opdrachtgever. Dit betekent dat in dat geval bij de aanslag inkomstenbelasting van de
opdrachtnemer diens inkomen als loon wordt gekwalificeerd, maar dat zijn opdrachtgever
geen loonheffingen verschuldigd is.
Het aanvraagproces van de BGL moet transparant verlopen via de introductie van een
webmodule. De webmodule voor de aanvraag van de BGL zal voorafgaand aan de invoering
van de nieuwe wettelijke maatregelen operationeel zijn. De webmodule biedt een oordeel over
de inhoudingsplicht aan de hand van een serie vragen die zijn gebaseerd op de jurisprudentie.
Direct na het invullen van de vragenlijst wordt zichtbaar of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Het is vervolgens aan de opdrachtnemer om te beslissen of de BGL daadwerkelijk wordt
aangevraagd.
De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Daarom is voorzien in overgangsrecht. In
de eerste plaats wordt het mogelijk gemaakt om de BGL alvast af te geven als de wet in het
Staatsblad is gepubliceerd maar nog niet in werking is getreden. Zo kunnen opdrachtnemers
de BGL reeds aanvragen ruim voordat deze geldig wordt door inwerkingtreding van de wet.
In de tweede plaats wordt de geldigheidsduur van de VAR die betrekking heeft op het
kalenderjaar 2014 (VAR 2014) verlengd. Omdat de BGL op een nader te bepalen tijdstip in
werking treedt, kunnen in het kalenderjaar 2015 zowel de VAR als de BGL een gedeelte van
het jaar geldig zijn. Om te voorkomen dat onnodig veel beschikkingen moeten worden
aangevraagd en vervolgens ook gegeven, is vastgelegd dat de VAR 2014 tot de datum van de
inwerkingtreding van de uit dit wetsvoorstel voortvloeiende wet geldig blijft.
De Raad van State is overigens van mening dat onduidelijk is welk probleem het voorstel
beoogt op te lossen. 'Reden daarvoor is dat schijnzelfstandigheid met het oogmerk
ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting deelachtig te worden door dit voorstel niet
adequaat wordt bestreden. De aanzuigende werking van de voordelen van
ondernemersfaciliteiten geldt net zo goed onder de voorgestelde regeling als onder de
bestaande. De omvang van het probleem is evenmin duidelijk, zo concludeert de Afdeling.
Deze zou best eens veel kleiner kunnen zijn dan gedacht. Voorts gelden de argumenten van
niet zo lang geleden om de opdrachtgever te vrijwaren van loonheffing, namelijk om werk
voor zzp’ers te bevorderen, in de huidige moeilijke arbeidsmarkt eens te meer. Ten slotte

komt in een thans lopend interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) onder meer de fiscale
positie van werkenden op de arbeidsmarkt, waaronder zzp'ers, integraal aan de orde. In dat
licht is het voorstel prematuur.'
Alternatief voor BGL en VAR (kamerbrief van 20 april 2015 en eerste nota van
wijziging)
Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties
van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten
voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst.
Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal
beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere
opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De Belastingdienst beoordeelt de
overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen
beantwoorden of er sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De
Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de
fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting.

