FNV KIEM
is met 32.000 leden de
grootste
belangenbehartiger in
creatieve sector.
Wij bieden:
•onafhankelijk advies
•training, scholing
•collectieve
belangenbehartiging en
•individuele rechtshulp

www.fnvkiem.nl

creatieve
sector
UDe
bent
een ondernemer!

Freelancen, zzp bestaat niet
werknemer

JURIDISCH KADER

privaat

arbeidsovereenkomst
(voor onbepaalde tijd)

- loonbelasting
- werkkostenregeling
fiscaal
- VAR-loon

sociaal

- verzekerd voor WW
- loonbetaling bij ziekte
- arbeidsongeschiktheid

"het grijze gebied"

ondernemer

- géén contract
- payrolling, flex-, uitzendwerk
- 0-uren, min/max, mup-contract opdracht- fictief dienstverband, opting in overeenkomst
- artiestenregeling, verloning
- resultaatgenieters
- deeltijd/hybride zelfstandige
- schijnzelfstandige
- wel of geen loonbelasting
- wel of geen ond. faciliteiten
- aftrek beroepskosten
- wel of geen omzetbelasting
- VAR-row

- inkomstenbelasting
- ondernemersfaciliteiten
- aftrek beroepskosten
- meestal omzetbelasting
- VAR-wuo

loonbetaling bij ziekte
arbeidsongeschi
soms verzekerd arbeidsongeschiktheid
niet verzekerd

Werknemer
of zelfstandig
U bent een ondernemer!
Drie
•
•
•

criteria bepalen het verschil:
Betaling van loon
Verplichting arbeid persoonlijk te verrichten
Gezag  problematisch, veel procedures

Om te bepalen of een overeenkomst een
arbeidsovereenkomst is gaat het vooral om de
feitelijke uitvoering, niet om wat er op papier is
afgesproken
Je kunt het bestaan van een arbeidsovereenkomst
claimen op basis van een rechtsvermoeden

Instructie
gezag uitoefenen?
Verklaringof
arbeidsrelatie
(VAR)
De instelling voert aan dat [eiser] vanuit zijn overeenkomst van opdracht zijn
werkzaamheden naar eigen inzicht mocht uitvoeren. Doordat de leerlingen
in een orkest speelden diende uiteraard het repertoire wel afgestemd te zijn.
Verder dienden de docenten rekening te houden met de didactische leeftijd
van de kinderen. [eiser] beroept zich op een veelomvattende en
gedetailleerde instructiebevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop
[eiser] diende te doceren. De instelling heeft in een curriculum overgelegd,
waarin negen algemene hoofdoelen worden opgesomd en vier specifieke
hoofdoelen. Daarachter bevindt zich een uitwerking specifieke doelen die
zeven pagina’s beslaat. [eiser] stelt terecht dat daaruit is op te maken dat de
instelling zeer specifieke eisen stelt aan het leerresultaat dat de docenten
met de leerlingen gedifferentieerd naar leerjaar moeten hebben behaald.
Daar komt dan nog bij het verplicht repertoire.
Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de instelling
onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat de wijze waarop [eiser]
vanaf oktober 2011 zijn werkzaamheden verrichtte, als vallend
onder een gezagsverhouding dient te worden gekwalificeerd.

Verklaring
(VAR)
VerklaringArbeidsrelatie
arbeidsrelatie (VAR)
De VAR zegt iets over de verhouding
tussen jou en je opdrachtgevers
én
iets over jouw ondernemerschap.

Verklaring
(VAR)
VerklaringArbeidsrelatie
arbeidsrelatie (VAR)
Vier typen:

• VAR-wuo:

winst uit onderneming

• VAR-dga:

directeur groot-aandeelhouder

• VAR-row:

resultaat overige werkzaamheden

• VAR-loon:

loon uit dienstbetrekking

• Een VAR-wuo vrijwaart opdrachtgevers van
inhouding loonheffing en sociale premies

• Een VAR-wuo sluit toegang tot WW uit

VAR, waar moet je op letten
• Een VAR is een hulpmiddel (niet verplicht), maar
heeft wel rechtsgevolgen (sluit oa toegang WW uit)

• Meld duidelijke veranderingen van omstandigheden
• Een VAR geldt voor 1 jaar

• Alleen geldig voor omschreven werkzaamheden
(je kunt meer dan 1 VAR hebben)
• Geen eisen aan uren of opdrachtgevers
• Let op met werken voor ex-werkgever!
• De VAR gaat veranderen per 1-1-2015

VAR waar
wijzigt
in webmodule
VAR,
moet
u op letten
• In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt om
schijnzelfstandigheid te bestrijden

• Meer controle door Belastingdienst en Inspectie
SZW
• Medeverantwoordelijk opdrachtgevers voor VAR
• Meer aandacht voor preventie en voorlichting
• Meer aandacht bij inschrijving KvK

Schijnzelfstandigheid
VAR,
waar moet u op letten
Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer:
mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen,
terwijl op grond van feiten en omstandigheden
sprake is van een arbeidsovereenkomst.
Met een dergelijke constructie worden vaak
loonheffing, premies werknemersverzekeringen en
arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en
kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten
worden geclaimd.

Standpunt
VAR, waar
moet uFNV
op letten
• Check of je activiteiten formeel in overeenstemming
zijn met het Handelsregister en zorg dat een VAR
hier ook op aansluit.
• Controleer of je activiteiten feitelijk in balans zijn.
Zijn ze te zien als één onderneming? Of is er sprake
van meerdere activiteiten of inkomstenbronnen die
naast elkaar staan.
• Hou je winstgevendheid als ondernemer in de gaten.
Als je structureel verlies of zeer weinig winst maakt
of bijbaan je hoofdactiviteit en hoofdinkomen vormt
loop je risico je ondernemersstatus te verliezen.

Voorbeeld
Tarief
bepalen

Voorbeeld
Tarief
bepalen

Vacature?
Tarief
bepalen

Zelfstandigheid?
Tarief bepalen
Oproepkracht muziek docent, het is mogelijk om een sollicitatie te sturen voor:

De functie
• Als docent verbind je je voor langere periode (1 jaar) aan een of meerdere scholen
• Je bent op de scholen het gezicht van de instelling.
• Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelstellingen en een
goede dialoog met de school en de leerkrachten op die school.
• Je werkt samen met de collega’s aan presentaties op school.
• Je hebt geregeld contact met de coördinator en/of accounthouder
• Je bent (waar mogelijk) aanwezig op de studiedagen
Je profiel
• Je bent docent muziek, liefst met afgeronde opleiding
• Je hebt ervaring in het lesgeven aan grote groepen kinderen in het po.
• Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep.
• Je bent in staat om vanuit een resultaatgerichte aanpak lesplannen te gebruiken of
te ontwikkelen.
• Je bent bereid je intern te laten scholen en/of te coachen.
We bieden
• Een uitdagende en dynamische functie in het po, binnen de grootste
instelling voor cultuureducatie van Nederland.
• Een vergoeding van € 35,- per uur op basis van VAR-WUO.

Verklaring
(VAR)
VerklaringArbeidsrelatie
arbeidsrelatie (VAR)
De VAR zegt iets over de verhouding
tussen jou en je opdrachtgevers
én
iets over jouw ondernemerschap.

Onderneming
U bent
een ondernemer!
Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een
onderneming moet onder meer worden gelet op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duurzaamheid,
omvang van de verrichte werkzaamheden,
de tijdsinvestering,
de winstverwachting,
het ondernemersrisico,
de omvang van de bruto-inkomsten,
de omvang van de investeringen,
het aantal opdrachtgevers,
de bekendheid naar buiten.

Zelfstandig
ondernemer
VAR,
waar moet
u op letten
• Je hebt een onderneming (meestal eenmanszaak)
• Je bent ondernemer (ook als zelfstandig
beroepsbeoefenaar)
• Ondernemingscriterium: voordeel beogen en voordeel
moet redelijkerwijs te verwachten zijn
• Welke activiteiten vallen binnen de onderneming?
Let op verwantschap tussen onderneming en activiteit
• Ondernemer ben je in hoofdzaak

• Ondernemingsactiviteiten moet je kunnen
verantwoorden!

Toetsing
ondernemingscriteria
Verklaring
arbeidsrelatie (VAR)
Belanghebbende kan in haar relatie tot [Stichting A] als ondernemer
worden aangemerkt, indien zij een onderneming drijft dan wel een
zelfstandig beroep uitoefent. In dit verband acht het Hof het relevant dat
belanghebbende haar activiteiten ten behoeve van [Stichting A] uitoefent
binnen een bestaande organisatiestructuur welke in beginsel losstaat van
haar eigen activiteiten als beeldend kunstenaar, dat de activiteiten ten
behoeve van [Stichting A] (nagenoeg) geen investeringen in materiële of
immateriële bedrijfsmiddelen vergen, dat zij evenmin enig debiteurenrisico
meebrengen en dat deze activiteiten - bezien op jaarbasis - betrekkelijk
beperkt van omvang zijn, zowel waar het betreft het daarmee gemoeide
tijdsbeslag als de daarmee behaalde inkomsten. Ook is niet komen vast te
staan dat belanghebbende soortgelijke activiteiten ten behoeve van een of
meer andere opdrachtgevers verricht.
Gelet op deze feiten en omstandigheden is naar het oordeel van het Hof
noch sprake van een organisatie waarmee door deelname wordt beoogd
winst te behalen, noch van een zelfstandig uitgeoefend beroep. Op deze
gronden kan belanghebbende waar het betreft haar werkzaamheden ten
behoeve van [Stichting A] niet als ondernemer worden aangemerkt.

Samenhang
U bent een activiteiten
ondernemer!(1)
Het Hof acht op zichzelf aannemelijk dat er enige samenhang is tussen de
werkzaamheden als beeldend kunstenaar en die ten behoeve van [Stichting
A]. Daar staat evenwel tegenover dat, gelet op de aard van de te
onderscheiden werkzaamheden, een significant verschil aanwezig moet
worden geacht in de mate waarin belanghebbende vrij is uitdrukking te
geven aan haar individuele scheppingsdrang. Die vrijheid wordt waar het de
werkzaamheden voor [Stichting A] betreft (naar het Hof aannemelijk acht), in
betekenende mate beperkt door de eisen die het cursusprogramma met zich
meebrengt.
Gelet op al deze feiten en omstandigheden, bezien in samenhang en
onderling verband, liggen de activiteiten van belanghebbende
als beeldend kunstenaar respectievelijk die ten behoeve van [Stichting A]
naar het oordeel van het Hof niet zozeer in elkaars verlengde dat deze bij de
beoordeling van de arbeidsrelatie met [Stichting A] als één activiteit kunnen
worden beschouwd.

Samenhang
U bent een activiteiten
ondernemer!(2)
De inspecteur heeft niet bestreden dat belanghebbende als
‘professioneel’ beeldend kunstenaar werkzaam moet zijn om als docent bij
de [opleidingsinstituut A] en de [opleidingsinstituut B] te mogen werken. De
rechtbank acht dat ook aannemelijk. Derhalve is de rechtbank van oordeel
dat belanghebbendes werkzaamheden als kunstenaar en als docent
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Dat geldt echter niet voor de activiteiten als galeriehouder. Weliswaar
verricht belanghebbende enige werkzaamheden voor de galerie maar die
hangen niet direct samen met het kunstenaarschap. Het gegeven dat de
kunstwerken van belanghebbende via de galerie worden verkocht, leidt er
niet toe dat de exploitatie van de galerie als onderdeel van of voorwaarde
voor het kunstenaarschap moet worden beschouwd.

Basisbaan
of hoofdactiviteit?
U bent een
ondernemer!
De werkzaamheden als docent worden niet in dienstbetrekking uitgeoefend,
maar worden wel door de [opleidingsinstituut A] en de [opleidingsinstituut B]
geregeld. [opleidingsinstituut A] en [opleidingsinstituut B] verschaffen in het
kader van het docentschap de organisatie waarmee belanghebbende
nagenoeg zijn gehele inkomen als kunstenaar behaalt.
Hetgeen belanghebbende daarnaast doet in eigen atelier, is zo kleinschalig
dat dat niet als een onderneming kan worden beschouwd, zeker niet als die
activiteiten worden gezien in samenhang met het docentschap. De
rechtbank acht de werkzaamheden als docent leidend ten opzichte van de
werkzaamheden als kunstenaar.
Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is
van winst uit onderneming maar van resultaat uit overige werkzaamheden.
Dat betekent dat belanghebbende geen recht heeft op de
ondernemersaftrekken.

Doe
de zelfstandigheidscheck,
VAR,
waar moet u op letten en
Claim je bij je aangifte inkomstenbelasting
zelfstandigenaftrek, doe dan de volgende check:
1) Werk je na je ontslag als zzp'er voor je exwerkgever die je enige of veruit de grootste
opdrachtgever is? Zo ja, dan ben je voor de wet
eigenlijk geen zelfstandig ondernemer;
2) Contoleer je VAR. Klopt het? Heb je een VAR-wuo
of zou je die kunnen krijgen (vul als je geen VAR
hebt voor jezelf als toets een aanvraagformulier
in), dan zit je goed en wordt je waarschijnlijk
als zelfstandig ondernemer gezien.

zorg
dat
je onderneming
klopt!
VAR,
waar
moet u op letten
• Check of je activiteiten formeel in overeenstemming
zijn met het Handelsregister en zorg dat een VAR
hier ook op aansluit.
• Controleer of je activiteiten feitelijk in balans zijn.
Zijn ze te zien als één onderneming? Of is er sprake
van meerdere activiteiten of inkomstenbronnen die
naast elkaar staan.
• Hou je winstgevendheid als ondernemer in de gaten.
Als je structureel verlies of zeer weinig winst maakt
of bijbaan je hoofdactiviteit en hoofdinkomen vormt
loop je risico je ondernemersstatus te verliezen.

slot
VAR, waarTot
moet
u op letten
• Zorg dat je verhaal op orde is.
• Krijg je controle van de belastingdienst die tot
vragen/problemen leidt: zoek hulp en ga in gesprek
of maak bezwaar.
• Betrek je opdrachtgever bij het zoeken naar
oplossingen, “it takes two to tango”.

• Sluit je aan. Organiseer je collega’s en
medeondernemers, samen sta je sterker.
• Steun Platform BK, FNV KIEM en anderen om
gezamenlijk dit probleem aan de politiek en
werkgevers/opdrachtgevers duidelijk te maken
om te werken aan structurele oplossingen.

