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Fiscaal, deel 2 
 

 

1. Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) 

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Met ingang van diezelfde datum is de Wet 

deregulering beoordelingen arbeidsrelaties in werking getreden. Die wet hield in dat de VAR 

werd afgeschaft. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers behulpzaam te zijn bij de beoordeling 

van arbeidsrelaties kunnen hun overeenkomsten vooraf door de Belastingdienst worden 

beoordeeld. Op de  website belastingdienst.nl zijn modelovereenkomsten gepubliceerd. Wie 

zo’n overeenkomst overneemt, weet dat de Belastingdienst dan geen dienstbetrekking 

aanneemt. Voorwaarde is wel dat de wijze waarop in de praktijk wordt gewerkt, overeenstemt 

met de inhoud van de overeenkomst. De zekerheid dat geen loonheffingen is verschuldigd, geldt 

alleen wanneer de werken in de praktijk (in de werkelijkheid) niet afwijkt van wat in de 

modelovereenkomst is overeengekomen en de overeenkomst letterlijk wordt overgenomen, 

zonder aanpassingen in de zogenoemde fiscale bepalingen.  

 

De invoering van de Wet dba is diverse malen uitgesteld. Thans is besloten dat per 1 januari 

2020 een nieuwe wet zal worden ingevoerd. De contouren daarvan zijn geschetst, aan de 

uitwerking wordt gewerkt. 

 

In de brief van 22 juni 2018, met kenmerk 2018-0000112981, informeren Minister Koolmees 

van Sociale Zaken/Werkgelegenheid en Staatssecretaris Snel van het Ministerie van Financiën 

de Tweede Kamer over de ontwikkelingen inzake de zzp-wetgeving.  Hierbij de samenvatting 

van die brief. 

 

• Het onderscheid tussen een zzp’er en een werknemer is niet altijd duidelijk. Het 

onderscheid is van belang voor de inhouding van loonheffing en het verplicht verzekerd 

zijn voor de werknemersverzekeringen. Het is onderscheid is voorts van belang voor de 

fiscale behandeling van de inkomsten. Een zzp’er komt in aanmerking voor de 

ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek. Verder is het onderscheid van 

belang voor rechten van de desbetreffende persoon. Een werknemer heeft recht op 

doorbetaling van loon bij ziekte, bouwt verplicht een pensioen op en heeft 

ontslagbescherming.   

  

• De huidige praktijk leidt tot ongewenste effecten. Een groep zzp’ers bouwt geen 

pensioen en kan zich onvoldoende verzekeren. Daarnaast ontstaat schijnzelfstandigheid. 

Personen worden in de praktijk als zzp’er behandeld maar zouden volgens de wet een 

arbeidsovereenkomst moeten hebben en als werknemer moeten worden behandeld. In 
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het regeerakkoord zijn de volgende maatregelen voorgesteld:  

 

a. Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie 

op arbeidsvoorwaarden te voorkomen is in bepaalde gevallen verplicht sprake 

van een arbeidsovereenkomst.  

b. Opdrachtgevers en ZZP’er kunnen via de zogenoemde opt-out regeling er 

gezamenlijk voor kiezen geen loonheffingen in te houden en te betalen.  

c. Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een verklaring verkrijgen waarvan 

de uitkomst kan zijn dat geen sprake is van een dienstbetrekking.  

 

• De handhaving (dus het naheffen bij de opdrachtgever wanneer wordt vast gesteld dat 

er toch sprake is van een dienstbetrekking) is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 

2020. Met ingang van 1 juli 2018 wordt de handhaving uitgebreid tot alle 

kwaadwillenden.  

 

• Uiterlijk per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het criterium ‘gezag’ verduidelijkt. Met 

veldpartijen en wetenschappers wordt onderzocht hoe inzichtelijk kan worden gemaakt 

dat sprake is van gezag.  

 

• Een onderzoek wordt uitgevoerd naar de vorming van tarieven, de tariefopbouw en de 

kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten. Het Kabinet gaat in gesprek met de 

Europese Commissie over de bescherming van ZZP’ers die voor hun werkzaamheden 

lage tarieven hanteren.  

 

• Het kabinet onderzoekt of en hoe met een webmodule meer zekerheid kan worden 

verkregen over de arbeidsrelatie. Via een opdrachtgeversverklaring moeten 

opdrachtgevers vrijwaring krijgen van inhouding van loonheffing en de afdracht van 

premies voor de werkverzekeringen. Bij de uitwerking van de webmodule wordt 

gekeken naar het evenwicht tussen het aantal vragen (administratieve lasten), de 

aanvaardbare foutenmarge (hoe vaak mag de webmodule onterecht een 

opdrachtgeversverklaring afgeven hetgeen pas achteraf blijkt) en het aanvaardbare 

aantal gevallen waarin de webmodule niet tot een uitkomst kan komen en om die reden 

tot een afwijzing van het verzoek om zekerheid vooraf komt. Naast de webmodule 

bestaat ook de mogelijkheid van vooroverleg.   

 

2. Werkkostenregeling 

Personeelsactiviteiten (waaronder personeelsfeesten maar ook bedrijfsuitjes, jubilea en 

recepties worden verstaan) op de werkplek worden op nihil gewaardeerd, tenzij er ook een 

maaltijd wordt verstrekt dan geldt de norm van € 3,35 per maaltijd. Personeelsactiviteiten buiten 

de werkplek zijn belast.  

Echter in de memorie van antwoord van 5 december 2014 (34002) wordt nader ingegaan op de 

fiscale behandeling van reis- en verblijfkosten in het kader van bedrijfsuitjes: in de situatie dat 

een bedrijfsuitje in het kader van de dienstbetrekking plaatsvindt, is voor de reis- en 

verblijfkosten de gerichte vrijstelling voor reiskosten respectievelijk die voor verblijfkosten van 

toepassing. Voor zover de activiteiten op en rond het uitje in overwegende mate een 

consumptief karakter dragen, is sprake van een personeelsfestiviteit. De kosten die hiermee 

samenhangen, kunnen als eindheffingsbestanddeel aangewezen worden. Een dergelijk uitje kan 

fiscaal gesplitst worden in een deel dat betrekking heeft op reis- en verblijfkosten die geacht 
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wordt plaats te vinden in het kader van een dienstbetrekking en een deel dat geacht wordt 

betrekking te hebben op een festiviteit. De omstandigheden van het geval zijn bepalend of een 

dergelijke ‘knip’ aangebracht kan worden. De invulling van het programma en de tijdsbesteding 

zijn daarbij richtinggevend (pagina 19 memorie van antwoord, 5 december 2014, 34002).  

 

Op 3 februari 2015 heeft de Belastingdienst tijdens een webinar aangegeven dat een 

personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt aansluitend op een studiedag onder de 

gerichte vrijstelling kan vallen met betrekking tot de reis- en verblijfkosten. De Belastingdienst 

vertelde daarbij dat het hapje, het lopende buffet en de drankjes, maar ook de reiskosten en 

eventuele overnachtingskosten dan buiten de heffing kunnen blijven. Alleen een eventueel 

optreden van een artiest zou loon vormen, aldus de Belastingdienst.  

 

Op 17 maart heeft de Belastingdienst op haar website de veel gestelde vragen en antwoorden 

inzake de werkkostenregeling geactualiseerd. Hierbij komt de Belastingdienst terug op het 

tijdens het webinar gegeven antwoord inzake een feest na een studiedag. Voor een studiedag 

op een externe locatie met aansluitend een personeelsfeest geldt volgens de Belastingdienst het 

volgende.  

 

De invulling van het programma is doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of 

dit onbelast is. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan 

deel uit en kunnen daarom ook onbelast verstrekt worden. 

 

Het personeelsfeest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief 

karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor de werknemers welke naar keuze als 

eindheffingsloon kan worden aangewezen in de vrije ruimte. Het gaat hierbij om de kosten voor 

het lopende buffet, het optreden van de (beroemde) artiest en eventuele andere consumpties. 

 

Een personeelsfeest na een studiedag op een externe locatie kan over het algemeen dus niet 

onder een gerichte vrijstelling vallen. Dit is anders als het personeelsfeest op de eigen locatie 

van de werkgever wordt georganiseerd. In dat geval kan dit personeelsfeest onbelast 

plaatsvinden. Nuttigen de personeelsleden echter tijdens het feest ook een maaltijd, dan moet 

behoort € 3,35 per maaltijd tot het loon, welke naar keuze als eindheffingsloon kan worden 

aangewezen in de vrije ruimte.  

 

Uit de vragen en antwoorden van de Belastingdienst kan worden opgemaakt dat de 

Belastingdienst van mening is dat personeelsevenementen over het algemeen vooral een 

consumptief karakter hebben en daarom belast zijn. Een personeelsreis om het bedrijfsjubileum 

te vieren, een skivakantie om de samenwerking tussen werknemers te bevorderen, een teamuitje 

met partners van de werknemers, een middagje paintballen en een nieuwjaarsbijeenkomst 

vormen allemaal belast loon dat naar keuze als eindheffingsloon kan worden aangewezen in de 

vrije ruimte, aldus de Belastingdienst.  

 

Een personeelsevenement is wel vrijgesteld als het zakelijke karakter overheerst. Denk hierbij 

aan een zakelijk evenement voor zakenrelaties waaraan ook werknemers deelnemen of een 

seminar dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Ook een ontbijtsessie voor 

werknemers op een externe locatie is gericht vrijgesteld als de ontbijtsessie vooral een zakelijke 

karakter heeft.  

Ook bij een studiedag die zodanig laat wordt afgesloten (bijv. 19.00 uur en zonder feest daarna) 
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dat de werknemers niet thuis kunnen eten voor 20.00 uur ’s-avonds kan aansluitend onbelast 

een diner worden genoten. 

 

• Tot slot 

Het blijft natuurlijk de vraag of het wel zinvol is om wetten die wellicht minder goed uitpakken 

als beoogd (meteen) te vervangen door een andere wet. De praktijk heeft enige tijd nodig om 

aan nieuwe wetten (terminologie) te wennen. Ook de uitvoerders moeten wennen aan een 

nieuwe wet. Al met al zal een nieuwe wet tijd en geld kosten alvorens het beoogde doel kan 

worden gehaald. De vraag die dan rest is of het wellicht beter zou zijn om te accepteren dat 

doelen niet volledig worden gehaald of om de oude wet aan te passen. Voor zover bekend is er 

naar deze vraagstelling nog geen onderzoek gedaan. Dat wordt wellicht tijd?! 

 

 

 

Engwierum, 23 oktober 2018 


