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Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs

Dé ZZP’er bestaat niet
Reina Louw

Nederland kent tussen de 650.000 en 900.000
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Maar er bestaan
nogal wat verschillen tussen de één en de ander. Met
andere woorden: dé zzp’er bestaat niet. Sylvester Schenk,
directeur fiscale zaken van Flynth adviseurs en accountants,
zet de belangrijkste zaken voor V-focus op een rijtje.

VAR
Om er zeker van te zijn dat je als zzp’er geen verkapte
dienstbetrekking hebt, kun je een Verklaring arbeids
relatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Er zijn
vier verschillende soorten. Afhankelijk van de verstrekte
gegevens over bedrijfsgerelateerde resultaten, zoals de
omzetverwachting, het resultaat/de winst of eventuele
werknemers, beoordeelt de Belastingdienst welke VAR
wordt toegekend. De bekendste is de VAR-winst uit
onderneming (VAR-wuo). Deze verklaring geeft de
opdrachtgever de zekerheid dat er geen loonheffing inge
houden hoeft te worden. De opdrachtgever is ervan ver
zekerd dat er geen fiscaal gedoe achteraf komt. Ook bij
inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico
van uw vennootschap (dus wanneer sprake is van een
besloten vennootschap) geldt dat de opdrachtgever geen
loonheffing hoeft in te houden. Dit is de VAR-dga. Bij de
VAR-loon uit dienstbetrekkingen (VAR-loon) en de VAR
resultaat uit overige werkzaamheden (VAR- row) zal de
opdrachtgever toch zelf moeten toetsen of er al dan niet
sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Deze VAR’s
geven de opdrachtgever dus geen garantie over de inhou
dingsplicht voor de loonheffingen.
Opdrachtgevers
Veel zzp’ers hebben een VAR-verklaring. Drie verschil
lende opdrachtgevers, en je voldoet aan de criteria van de
VAR, zo wordt vaak verondersteld. Maar zo zwart-wit is
dit niet. Er zijn meer criteria van belang. Schenk: ”Stel
dat je vijf verschillende opdrachtgevers hebt en je maakt
structureel verlies, dan is er geen sprake van winst en
dus niet van een onderneming en voldoe je, ondanks je
vijf opdrachtgevers, niet aan de eisen. En andersom is er
onlangs uitspraak gedaan door de rechtbank in Leeuwar
den die een ondernemer met slechts één opdrachtgever
vrijsprak van de aanklacht van de Belastingdienst. Dit
was een starter van wie aannemelijk was dat zijn situatie
zou veranderen.” Het hangt per afzonderlijk geval af van
de omstandigheden.

S y lv e s t e r Sc h en k
“Drie verschillende opdrachtgevers, en je voldoet aan de criteria van de VAR, zo wordt vaak
verondersteld. Maar zo zwart-wit is het niet.”
Foto: Flynth
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Zzp’er in de agro
Ondernemers hebben heel veel fiscale faciliteiten.
Voor een aantal faciliteiten, waaronder de zelf
standigenaftrek en startersaftrek, geldt daarbij
wel een belangrijke aanvullende voorwaarde. Je
moet minimaal 1.225 uur per jaar aan je onder
neming besteden én de voor de onderneming
bestede tijd moet uitgaan boven de tijd die je
aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige
werkzaamheden besteedt. Het is dus in ieder
geval belangrijk dat je de uren aan de hand van
een urenregistratie kunt verantwoorden.
Veel agrariërs combineren hun activiteiten voor
hun eigen bedrijf met activiteiten bij andere
ondernemingen. Schenk: “Dit vormt voor veel
agrarische bedrijven een belangrijke bron van
neveninkomsten. Maar het is belangrijk dat als

maximum van 600 uur per jaar. Komt men
daar overheen, dan wordt men voor die werk
zaamheden gezien als iemand die in loondienst
is of als resultaatgenieter.
Ontslagbescherming en ongevallenverzekering
In de agrarische sector komen risico’s op een
bedrijfsongeval vaker voor dan gemiddeld,
omdat er aan het werk meer risico’s verbonden
zijn. Bij de werkzaamheden die onder de VARwuo vallen is geen sprake van een dienstbetrek
king zoals die is geformuleerd in het Burgerlijk
Wetboek en daarom ook geen bescherming
tegen arbeidsongeschiktheid of ontslag. Maar
helemaal vrijuit gaat de opdrachtgever niet:
er is een zekere mate van zorgplicht voor de
opdrachtgever om de veiligheid in de werk

Het is belangrijk dat je de uren
kunt verantwoo rden

Agenda
Inspiratiedag
Datum: 1 en 3 december
Tijd: 14.00 - 20.00 uur
Locatie: zie website
Kosten: 335,00 euro
Meer informatie: www.vabnet.nl

Verdiepingsbijeenkomst ROM
PAS, planologie en ammoniak

Datum: 4 december
Tijd: 15.00 - 20.00 uur
Locatie: Hotel Campman in Renkum
Kosten: 175 euro
Meer informatie: www.vabnet.nl

Workshop Social Media
die nevenactiviteiten niet als winst uit onderne
ming worden aangemerkt, ze niet uitgaan boven
de hoofdactiviteiten. Dan voldoe je immers niet
aan het urencriterium en kun je geen beroep
meer doen op een aantal belangrijke onderne
mersfaciliteiten. Zijn de werkzaamheden voor
de eigen onderneming, dan geldt dat de
opbrengst daarvan wordt aangemerkt als winst
uit onderneming.”
Twee jaar geleden sloten de Belastingdienst en
LTO een convenant waarin de criteria duidelijk
zijn vastgelegd. De neveninkomsten worden in
ieder geval als winst uit onderneming aange
merkt als:
a.	tussen de opdrachtnemer en de opdrachtge
ver sprake is van een overeenkomst van
opdracht, en
b.	de werkzaamheden bij de andere onderne
ming ondergeschikt zijn aan de werkzaam
heden in de eigen onderneming, en
c.	de werkzaamheden waarvoor een overeen
komst van opdracht is aangegaan soortgelij
ke werkzaamheden zijn aan de werkzaam
heden die worden verricht in de eigen
onderneming van de opdrachtnemer.
De werkzaamheden bij de andere onderneming
zijn ondergeschikt, zolang een agrariër maxi
maal 30 procent van zijn of haar werktijd
besteedt bij de andere onderneming, met een

situatie te garanderen. Dat blijkt onder andere
uit de jurisprudentie afgelopen voorjaar in een
case waarbij een zzp’er ernstig letsel opliep in
een houtverwerkingsmachine. De Hoge Raad
oordeelde nalatigheid van de opdrachtgever en
stelde de zzp’er in het gelijk. Ondernemers
dienenzich goed bewust te zijn van deze aan
sprakelijkheid en zich hiervoor, mocht de zzp’er
zich niet hebben verzekerd, te verzekeren.
Schenk: ”Steeds vaker hoor ik dat opdracht
gevers vragen om een kopie van de arbeids
ongeschiktheidsverzekering.”
Sylvester Schenk is directeur fiscale zaken bij
Flynth adviseurs en accountants. Flynth heeft in
Nederland 70 kantoren, 2.300 medewerkers en
is gespecialiseerd in de agrarische sector en het
midden- en kleinbedrijf (MKB).

Datum: 11 december
Tijd: 15.00 - 20.00 uur
Locatie: Vab/Flynth in Amersfoort
Kosten: 175 euro
Meer informatie: www.vabnet.nl

Training Gesprekstechnieken
Acceptatie van het advies

Datum: 15 januari 2013
Tijd: 14.30 - 20.00 uur
Locatie: Midden Nederland
Kosten: 295,00 euro
Meer informatie: www.vabnet.nl

Meer lezen:
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/
docs/brancheconvenant_lto_al9211z1ed.pdf
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