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De VAR en de Zzp-er
De VAR (= ‘Verklaring arbeidsrelatie’) gaat 
verdwijnen, dat is u vast wel bekend. 
De VAR-winst is een verklaring van de be-
lastingdienst die gewild is bij opdrachtne-
mer en opdrachtgever. Met die verklaring 
heeft u zekerheid. In de praktijk blijken er 
veel schijnzelfstandigen die niet voldoen 
aan de voorwaarden voor zelfstandigheid 
maar wel een VAR-winst ontvingen. Met een 
nieuw systeem wil de overheid dit stoppen.

Beschikking geen loonheffingen
In 2014 kwam de overheid met de BGL; de 
‘Beschikking geen loonheffingen’. 
Via een web module moest de opdrachtne-
mer een vragenlijst invullen. Denk daarbij 
aan vragen als: ‘krijgt de opdrachtnemer 
doorbetaald als hij ziek is?’ en ‘wie is aan-
sprakelijk voor schade die de opdrachtne-
mer veroorzaakt bij normale uitoefening 
van zijn werkzaamheden?’. De opdracht-
gever moest deze antwoorden beoordelen 
en aangeven: ‘Het klopt, zo hebben wij het 
inderdaad afgesproken’. En pas dan is de 
opdrachtgever gevrijwaard van de inhou-
ding en afdracht van loonheffingen. Bij de 
BGL kreeg de opdrachtgever te maken met 
extra controlewerkzaamheden.

Alternatief plan
Veel belangenorganisaties zagen een enor-
me lastenverzwaring en zijn met een alter-
natief plan gekomen. En met succes.
Op dit moment lijkt er een plan klaar te lig-
gen dat gesteund wordt door alle betrok-
ken partijen. Het kan maar zo dat dit plan 
de eindstreep gaat halen.

Wat houdt het plan in?
Het plan houdt in dat er met standaardcon-
tracten gewerkt gaat worden. 

Er komen standaardcontracten die door de 
Belastingdienst zijn gecontroleerd. Als op-
drachtgever en opdrachtnemer zo’n con-
tact gebruiken, kunnen ze ervan uitgaan 
dat er geen loonbelasting en premies wor-
den nageheven. Voorwaarde is dat het con-
tract past bij hetgeen is overeengekomen 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
en beiden zich aan de inhoud van het con-
tract houden. Het systeem zal ingaan op 1 
januari 2016, zo is de bedoeling. 

Moet u actie ondernemen in 2015? 
Zolang het nieuwe systeem nog niet is in-
gevoerd, blijft de VAR van toepassing. Dit 
houdt in: 
- de VAR blijft in 2015 gelden;
- de VAR-winst uit 2014 geldt ook 
voor het jaar 2015. De opdrachtnemer 
hoeft geen actie te ondernemen als hij 
dezelfde soort werkzaamheden is blijven 
doen;
- de opdrachtnemer die in 2015 an-
dersoortige werkzaamheden opstart (an-
ders dan vermeld is in zijn VAR) en de op-
drachtnemer die in 2015 opstart als zzp’er 
moeten in 2015 actie ondernemen en een 
VAR aanvragen.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of  
0546 – 572036).
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Zelfstandig en zwanger?

Als werknemer heb je recht op (door)be-
taald zwangerschapsverlof. Heb je dat als 
zelfstandige ook?
En hoe zit het met je uren in het jaar waar-
in je zwanger bent? Haal je voldoende 
uren om recht te hebben op de zelfstan-
digenaftrek?

Recht op een uitkering?
Ook als zelfstandige heb je recht op een 
zwangerschapsuitkering, de ‘ZEZ-uitkering’ 
(= de Zelfstandig en Zwanger-regeling) 
vanuit de overheid.

De uitkering duurt minstens 16 weken, en 
kan ingaan tussen de 6 en 4 weken voor 
de dag waarop je bent uitgerekend. Je 
kunt zelf het moment kiezen. De uitkering 
loopt via het UWV en is nooit hoger dan 
het minimumloon.
Het UWV houdt loonbelasting en premie 
zorgverzekeringswet in op de uitkering.

Heb je als zelfstandige minimaal 1.225
uur per jaar in jouw onderneming gewerkt 
(gelijk aan het urencriterium zelfstandi-
genaftrek), dan krijg je de maximale uitke-
ring. Werk je minder uren per jaar, dan is 
de uitkering afhankelijk van het inkomen in 
het vorige kalenderjaar.

Let op! Vraag de uitkering op tijd aan.
Je moet de aanvraag uiterlijk 2 weken voor 
de gewenste ingangsdatum indienen. Dien 
je de aanvraag niet tijdig in, dan mag het 
UWV een sanctie opleggen. Maak altijd be-
zwaar als het UWV een sanctie oplegt en 
verzoek om matiging.

Tip! Wil je de uitkering eigenlijk 6 weken 
voor de vermoedelijke bevaldatum in laten 
gaan maar ben je te laat met het indienen 
van de aanvraag? Kies dan voor een korte-
re termijn van 5 of 4 weken.

Zwangerschap en het urencriterium
Voor zwangere ondernemers geldt een te-
gemoetkoming qua urencriterium. 
De tijd waarin je zwangerschapsverlof hebt, 
wordt geacht te zijn besteed aan je onder-
neming. Daarbij wordt aangenomen dat je 
tijdens het verlof dezelfde gemiddelde tijd 
hebt besteed aan je onderneming als in de 
perioden daarvoor en daarna.

Een voorbeeld: 
Stel je bent midden in het jaar zwanger. 
Wanneer je gemiddeld 30 uur per week 
werkt, haal je het urencriterium van 1.225 
uur meestal wel, maar in het jaar van je 
zwangerschap niet. Immers 36 (52 – 16) 
weken * 30 uur is minder dan 1.225 uur. 
Door de 16 zwangerschapsweken mee te 
tellen als gewone werkweken, kom je wel 
boven de 1.225 uur uit. 
In het jaar van zwangerschap heb je ge-
woon recht op de zelfstandigenaftrek!

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of  0546 – 572036).
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Is het gebruikelijk wat u 
doet?

Elke werkgever in Nederland past ‘m dit 
jaar toe: de werkkostenregeling. Sinds 1 
januari 2015 is elke werkgever namelijk 
verplicht om deze regeling toe te passen. 
Binnen deze regeling bestaan verschillen-
de vrijgestelde beloningsmogelijkheden. 
Eentje daarvan is de vergoeding in geld 
van maximaal € 2.400 per persoon per 
jaar.

Gebruikelijkheidstoets
De werkkostenregeling biedt veel vrijheden, 
maar kent 1 belangrijke beperking, de zoge-
noemde gebruikelijkheidstoets. 

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de ver-
goedingen, verstrekkingen en terbeschikking-
stellingen die u aanwijst als eindheffing, niet 
meer dan 30% mogen afwijken van wat in ver-
gelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het 
bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is 
loon van uw werknemer. De belastingdienst 
heeft daarbij als regel dat een vergoeding, ver-
strekking of terbeschikkingstelling van maxi-
maal € 2.400 per persoon per jaar in ieder geval 
gebruikelijk is. 

Let op! 
Als het in uw branche gebruikelijk is om uw werk-
nemers, bijvoorbeeld met kerst, een cadeau te 
geven dat een hogere waarde heeft dan € 2.400 
per persoon per jaar, dan is dat ook gebruike-
lijk. U mag dit cadeau dan aanwijzen als eind-
heffingsloon. Hebt u vrije ruimt over, dan is dit 
cadeau onbelast. Hebt u geen vrije ruimte over, 
dan moet u hierover 80% eindheffing betalen.

Veranderingen per 1-1-2016
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het ge-
bruikelijkheidscriterium aangescherpt: het aan-
wijzen van de vergoedingen, verstrekkingen en 
terbeschikkingstellingen van een bepaalde om-
vang moet gebruikelijk zijn. Het moet dus ge-
bruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, 
verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van 
een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat 
u de loonbelasting/premie volksverzekeringen 
via eindheffing voor uw rekening neemt.

Voorbeeld
U geeft enkele werknemers ieder jaar een bo-
nus van € 2.500. Netto krijgen deze werkne-
mers dan elk ongeveer € 1.250. Dit jaar geeft 
u dezelfde werknemers dezelfde bonus, maar 
dan onbelast. Uw werknemers krijgen dan netto 
€ 2.500. Dit is niet gebruikelijk. Het was gebrui-
kelijk dat zij ongeveer € 1.250 netto ontvangen. 
U mag de bonus dus niet aanwijzen als eindhef-
fingsloon, omdat dit ongebruikelijk is.

Let op! Vergeet niet om alle loonbestanddelen 
die u als eindheffingsloon wilt aanwijzen, nog in 
2015 aan te wijzen. Vergoedingen, verstrekkin-
gen en terbeschikkingstellingen die u in 2015 
geeft, kunt u alleen in 2015 aanwijzen als eind-
heffingsloon. Doet u dat niet, dan zijn deze be-
standdelen loon van de werknemer.

Namens Adcam Administraties wens ik 
u hele fijne feestdagen!

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of  0546 – 572036).
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Vaste prik
Een mooie tijd is weer aangebroken: aan-
giftetijd. Vaste prik voor velen van u in deze 
maand.

Dit jaar kunt u uw aangifte doen met de app 
Aangifte 2015 of via de online aangifte op 
Mijn Belastingdienst. 

Op 30 april 2016 moet uw aangifte binnen 
zijn. Lukt dat niet, vraag dan voor 1 mei 2016 
uitstel aan. Dat kan telefonisch via 0800-
0543 of met het online formulier via Mijn Be-
lastingdienst.

Als u vóór 1 april uw aangifte indient, garan-
deert de belastingdienst dat u voor 1 juli be-
richt ontvangt over uw aangifte. Altijd fijn om 
te weten dat u voor de zomervakantie bericht 
ontvangt, zeker als u een teruggave verwacht.

Ook als u een bedrag moet betalen, is het 
verstandig om de aangifte op tijd in te die-
nen. De belastingdienst rekent namelijk met 
een forse rente. Wordt de aanslag na 1 juli 
2016 vastgesteld, dan betaalt u 4% belas-
tingrente over het bedrag dat u aan belasting 
moet betalen. Zo’n hoge rente krijg ik niet op 
mijn spaarrekening en u ook vast niet.

De belastingdienst heeft ook dit jaar een aan-
tal gegevens voor u ingevuld. 

Tip! Controleer deze gegevens goed! Ga er 
niet vanuit dat deze gegevens wel juist zullen 
zijn. Wij komen in de praktijk echt fouten te-
gen, en die kunnen ook in uw nadeel zijn.

Een vraag die wij regelmatig horen, is: 
wanneer moet ik aangifte doen?
Als u een aangiftebrief heeft ontvangen, bent 
u verplicht om aangifte te doen. 
Heeft u geen brief ontvangen, maar verwacht 
u meer dan € 45 belasting te moeten betalen, 
dan bent u ook verplicht om aangifte te doen. 
Denkt u meer dan € 14 belasting terug te krij-
gen, doe dan ook aangifte. 

Ziektekosten
Bepaalde ziektekosten mag u in aftrek bren-
gen op uw inkomen. Dit kan een belastingbe-
sparing opleveren van maximaal 52%. Alleen 
ziektekosten die boven de drempel uitkomen, 
zijn aftrekbaar.
Een vaak vergeten aftrekpost is de aftrek 
voor vervoerkosten van een zieke. 
En u mag voor deze aftrek de werkelijke kilo-
meterprijs van het gebruikte vervoermiddel 
meenemen, en niet € 0,19 per kilometer.

Nog een paar tips!
Kies voor de beste verdeling van uw geza-
menlijke aftrekposten, zodat u het meeste 
belastinggeld terug krijgt.

Controleer uw recht op toeslagen. De mees-
te toeslagen kunt u nog tot 1 september a.s. 
aanvragen.

Heeft u  sterk wisselende inkomens? Con-
troleer dan eens uw recht op middeling. Bij 
middeling wordt de belasting over het gemid-
delde inkomen van drie jaren berekend. Mis-
schien krijgt u belastinggeld terug.

Succes met uw aangifte!

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of  0546 – 572036).

BTW regelingen in coronatijd

De coronacrisis heeft een enorme impact 
op onze maatschappij en economie. Dit 
werkt ook door in de btw. Vakanties, uitjes, 
evenementen en andere reserveringen 
worden uitgesteld of geannuleerd. De 
overheid komt met maatregelen om btw-
druk in de zorg te verlagen. Wat is handig 
om te weten?

De zorgsector en btw maatregelen
Het uitlenen van personeel is normaal 
gesproken belast met btw, ook in secto-
ren als de zorg. Tijdens de coronacrisis 
wordt onder voorwaarden goedgekeurd 
dat het uitlenen van zorgpersoneel zon-
der btw kan plaatsvinden. En medische 
hulpmiddelen die gratis ter beschikking 
worden gesteld, leiden normaal gesproken 
tot een beperking van het recht op aftrek 
van voorbelasting. Tijdens de coronacrisis 
wordt ook deze beperking voor de aftrek-
gerechtigde ondernemer opzij geschoven.

Annuleringen
Bij annuleringen zijn verschillende scena-
rio’s denkbaar.
De klant kan namelijk het volledig betaalde 
bedrag terugkrijgen of een gedeelte. Ook 
kan hij een voucher krijgen. En als de klant 
nog niet heeft betaald, kan hij wellicht an-
nuleringskosten verschuldigd zijn.

Als een ondernemer het volledig betaal-
de bedrag terugbetaalt aan de klant, en 
de ondernemer heeft de verschuldigde 
btw reeds op aangifte voldaan, mag hij 
het btw-bedrag dat in de terugbetaling is 
begrepen, terugvragen aan de Belasting-
dienst. Ditzelfde geldt voor terugbetaling 
van een gedeelte van het bedrag. 
Het gedeelte dat niet wordt terugbetaald, 
kan misschien kwalifi ceren als (onbelaste) 
schadevergoeding. Dit is sterk afhankelijk 
van de feitelijke situatie en moet per geval 
worden beoordeeld. Ditzelfde geldt bij het 
betalen van annuleringskosten. 

Vouchers en tegoedbonnen
Tijdens de coronacrisis wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van vouchers. Bijvoor-
beeld vouchers die worden ingezet bij 
een annulering zodat geen geld hoeft te 
worden terugbetaald. Of om vouchers die 
worden uitgegeven om (extra) omzet te 
behalen. De BTW regels rondom vouchers 
zijn complex. Ik ga kort in op de regels 
rondom vouchers. 

We onderscheiden single purpose vou-
chers en multi purpose vouchers.
Bij single purpose vouchers weet je op het 
moment van uitgifte voor welk gebruik 
de voucher wordt besteed en welk btw 
percentage van toepassing is. Btw heffi  ng 
vindt plaats op het moment van uitgifte. 
Bij inwisseling van de voucher is geen btw 
meer verschuldigd.Bij multi purpose 
vouchers staat bij uitgifte nog niet vast 
voor welk gebruik de voucher wordt be-
steed en welk btw percentage van toe-
passing is. Btw heffi  ng vindt plaats op het 
moment van inwisseling van de voucher.

Let op! Naast vouchers kan er ook spra-
ke zijn van een waardebon of kortingsbon, 
waarvoor andere btw regels gelden.

Bel of mail ons gerust. Houd gepaste af-
stand en blijf gezond!

Anke Leeftink, 
Adcam Administraties
(E-mail: info@adcam.nl of  
0546 – 572036)


