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Betreft

Verklaring arbeidsrelatie

Geachte heer/mevrouw,
Op 24 oktober 2010 heeft de Belastingdienst uw aanvraagformulier voor een Verklaring arbeidsrelatie
ontvangen. Hiermee verzoekt u zekerheid over de vraag hoe de voordelen die u geniet of zult gaan
genieten uit een arbeidsrelatie voor de heffing van inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen
worden aangemerkt. Uw verzoek betreft werkzaamheden die door u worden omschreven als: advies
en interimdiensten op het gebied van inkoop.
Hieronder treft u de door u gevraagde verklaring aan.
Verklaring
Op basis van de feiten en omstandigheden die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, worden op
grond van artikel 3: 156 Wet inkomstenbelasting 2001 de voordelen die u geniet of zult gaan genieten
uit genoemde werkzaamheden aangemerkt als winst uit onderneming.
Let op!
De verklaring wordt eenmalig verstrekt. Bewaar deze daarom zorgvuldig.
Geldigheidsduur verklaring
Deze verklaring is geldig vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.
Indien u na deze periode ook nog behoefte heeft aan een verklaring arbeidsrelatie kunt u vanaf
1 september 20 een verklaring aanvragen voor het volgende kalenderjaar. Deze verklaring wordt niet
automatisch verlengd.
Gevolgen van deze verklaring
Als u de hierboven omschreven werkzaamheden voor een opdrachtgever gaat verrichten, dan kunt u
uw opdrachtgever deze verklaring tonen. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting/premie
volksverzekeringen (loonheffing) en premies werknemersverzekeringen
in te houden op de beloning
die hij u betaalt voor uw werkzaamheden. Voorwaarde is wel dat uw opdrachtgever een kopie van
deze verklaring en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) in zijn administratie
opneemt. Gedurende de geldigheid van deze verklaring is uw opdrachtgever gevrijwaard van het
risico dat de Belastingdienst achteraf loonheffingen naheft voor deze arbeidsrelatie.
Als u deze verklaring gebruikt, bent u voor deze werkzaamheden niet verzekerd voor de
werknemersverzekeringen
(WW, WIA en ZW). U kunt dan ook geen beroep doen op een uitkering
krachtens één van deze verzekeringen.
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Wanneer u voor een opdrachtgever gaat werken en u deze verklaring niet gebruikt, dan moet uw
opdrachtgever zelfstandig beoordelen of u bij hem in dienstbetrekking bent. Als dat het geval is dan
zal uw opdrachtgever wel loonheffing en premies werknemersverzekeringen
inhouden.
Bezwaar
Deze verklaring is een voor bezwaar vatbare beschikking. Als u het niet eens bent met deze
beschikking, moet u binnen zes weken na de dagtekening van deze beschikking een bezwaarschrift
sturen naar de Belastingdienst. Het adres is BelastingdienstlNoord/Coördinatiepunt
VAR, Postbus
418, 9700 AK Groningen. Een bezwaarschrift wordt als tijdig ingediend beschouwd als het binnen de
gestelde termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend als het
voor het einde van de termijn ter post is bezorgd en niet later dan een week na afloop van de termijn
is ontvangen.
Wijziging omstandigheden
De verklaring is afgegeven op basis van de feiten en omstandigheden die u in het aanvraagformulier
heeft vermeld. Wijzigingen in deze feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot een andere
verklaring moet u schriftelijk melden aan de Belastingdienst. Het adres is Belastingdienst/Heerlen
B/CFD, Unit centrale invoer, Postbus 2586, 6401 DB Heerlen. U kunt hiervoor een nieuw
aanvraagformulier gebruiken.
De verklaring kan ook voor de toekomst herzien worden als de Belastingdienst op andere wijze
informatie krijgt waaruit blijkt dat de feiten en omstandigheden zijn gewijzigd. Deze nieuwe verklaring
is ook een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken. U dient uw opdrachtgevers zo spoedig
mogelijk te informeren over de herziene verklaring.
Als u nog vragen heeft over de Verklaring arbeidsrelatie
0800 - 0543.
Hoogachtend,
Belastingdienst/Noord/coördinatiepunt
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kunt u bellen met de BelastingTelefoon:

Verklaring Arbeidsrelatie

de inspecteur.
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In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden.

