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Opvolger Wet DBA pas in 2021

•

Nadere uitleg Wet aanpak schijnconstructies

•

In de praktijk kan onduidelijkheid bestaan over de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Naar aanleiding daarvan is door
SZW een brochure gepubliceerd die meer duidelijkheid verschaft over vragen in de praktijk rondom de WAS. Het gaat om
vragen omtrent:
- Het loonbegrip en betalingen;
- Inhoudingen en verrekeningen;
- De loonstrook en specificatie.
U kunt de brochure van SZW hier raadplegen.

•

Ontwikkeling SNA register
In de eerste tien maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen wederom gestegen. Het gaat om een stijging
van 3,24%: namelijk van 4.507 naar 4.653 gecertificeerde ondernemingen.
In 2018 zijn er tot eind oktober 563 aanmeldingen binnengekomen en 370 ondernemingen doorgehaald. Door de frequente
inspecties (in de regel tweemaal per jaar) waarbij ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten
worden opgelost om het keurmerk te behouden, worden de risico's voor zowel de onderneming als opdrachtgevers beperkt.
Raadpleeg het SNA register voor een overzicht van alle gecertificeerde en aangemelde ondernemingen.

•

Raadplegen openbaar register SNA
In het openbare register van de SNA kan real-time geraadpleegd worden welke ondernemingen over het SNA keurmerk
beschikken. Een onderneming in het register opzoeken kan op diverse manieren. Aangezien er bij gecertificeerde
ondernemingen sprake kan zijn van het gebruik van één of meerdere handelsnamen of de gecertificeerde onderneming betreft
een werkmaatschappij van een holding met meerdere werkmaatschappijen met een vergelijkbare statutaire naam of
handelsnaam, is het op bedrijfsnaam zoeken niet altijd een betrouwbare manier van zoeken. De meest betrouwbare manier is
om middels de optie geavanceerd zoeken op basis van het Kamer van Koophandel nummer te controleren of een
onderneming in het register is opgenomen.
Wilt u graag op de hoogte blijven van de certificeringsstatus van uw leveranciers, dan kunt u gebruik maken van de
attenderingsservice van de SNA. U kunt uw emailadres opgeven bij de SNA, waarna u een instructie ontvangt hoe u op de
hoogte kunt blijven van de certificering van uw leveranciers. Deze service is uiteraard gratis.
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Normwijzigingen SNA
Zoals gebruikelijk publiceert SNA periodiek aanpassingen met betrekking tot de norm. De aanpassingen worden gepubliceerd
in het Handboek Normen. Binnenkort zal er een nieuwe versie van het Handboek Normen verschijnen waarover u nog
uitgebreid wordt geïnformeerd. De wijzigingen zullen (o.a.) betrekking hebben op verduidelijking van een aantal definities,
onderdeel C1 (Eisen aan ondernemingen die dienen te voldoen aan de ABU-, NBBU- of AVV-cao voor Uitzendkrachten),
eisen voor het uitbesteden of opdracht verstekken aan een ZZP’er en eisen aan het inzicht in de bedrijfsactiviteiten.
Inzicht bedrijfsactiviteiten
De diverse activiteiten van een onderneming zijn niet altijd makkelijk uit de financiële administratie op te maken. Dit is wel van
belang om uw risico’s in beeld te houden en daarmee ook een accurate en vlotte SNA inspectie mogelijk te maken. Om beter
inzicht te krijgen in die activiteiten, vindt er met ingang van 1 januari 2019 een toevoeging plaats bij normelement 4.2.1.
Normelement 4.2.1 zal als volgt worden geformuleerd:
‘Voorts moet de onderneming: inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming worden uitgevoerd, waarbij de
verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd uit de financiële administratie moeten blijken’.
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Wat betekent dit voor uw onderneming?
Uit de financiële administratie zal duidelijk moeten blijken welke dienstverlening uw onderneming aanbiedt en inkoopt. Stelt u
bijvoorbeeld werknemers ter beschikking, is er sprake van aanneming van werk of het accepteren van opdrachten, vindt er
in- en doorleen plaats of is er sprake van inhuur van ZZP-ers (ook wel “tussenkomst” genoemd)? Ook kunt u activiteiten
hebben die buiten de SNA inspectie vallen, zoals werving en selectie. Dit alles zal duidelijk uit uw administratie moeten
blijken.
Hoe kunt u inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten?
U bent vrij om te besluiten hoe u dit het beste kunt verwerken in de administratie, zolang het maar eenduidig uit de financiële
administratie opgemaakt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door de verschillende activiteiten apart te verwerken in het
grootboekrekeningschema in uw administratie, zoals opbrengsten splitsen naar uitzenden, opdrachten/aannemen, e.d.,
inkoop splitsen naar inleen, inhuur derden, inhuur ZZP. De vorm van de inrichting staat u uiteraard vrij, zolang het inzichtelijk
is voor de inspecteur.
Vanaf wanneer moet dit aangepast worden?
De aanpassing van de norm heeft betrekking op de financiële administratie vanaf 1 januari 2019.
Wij raden u aan om in overleg met uw boekhouder / administratiekantoor of accountant te kijken of uw administratie
aanpassing behoeft en welke dan de best passende oplossing is.

•

Opvolger Wet DBA pas in 2021

De uitwerking van de opvolger van de Wet DBA verloopt minder voorspoedig dan het kabinet had gehoopt. Met name de
voorstellen ten aanzien van zelfstandigen die werken tegen een laag tarief (veronderstelling van een dienstbetrekking), loopt
tegen Europese regelgeving aan. De opvolger van de Wet DBA zal daarom niet eerder dan januari 2021 in werking treden,
schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
In deze 'voortgangsbrief' bespreekt het kabinet welke acties er zijn ondernomen en afgerond, de huidige stand van zaken en
de vervolgstappen die het kabinet wil nemen.
We module en opdrachtgeversverklaring
Via een web module kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen
blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie
van de arbeidsrelatie, mits de vragen naar waarheid zijn ingevuld en er conform de verklaring wordt gewerkt. Een afgegeven
opdrachtgeversverklaring is beperkt geldig: tot (een aantal maanden na) het volgende herijkingsmoment van de web module.
Zo’n herijkingsmoment wordt vooraf vastgesteld. Vooralsnog wordt er gedacht aan een jaarlijkse herijking van de web
module. Volgens minister Koolmees zal de web module eind 2019 gereed zijn.
Verduidelijking gezag
Wanneer er sprake is van een gezagsverhouding, zal per 1 januari 2019 worden verduidelijkt. Een uitgebreide toelichting
wordt als bijlage toegevoegd aan het Handboek loonheffingen dat de Belastingdienst publiceert en waar u zich desgewenst
op kunt beroepen.
ALT en opt-out
Het voornemen van het kabinet is om bij opdrachtverstrekking aan zelfstandigen tegen een laag tarief voor langere duur of
voor werkzaamheden passend bij de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, voortaan een arbeidsovereenkomst te
veronderstellen (arbeidsovereenkomst bij laag tarief, ALT). Daarentegen zal bij de tegenhanger (hoog tarief, korte duur of
werkzaamheden die niet behoren tot de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever) de mogelijkheid worden geboden van een
opt-out voor de loonheffingen (dit betreft circa 20% van de zelfstandigen). Met name de voorstellen ten aanzien van
zelfstandigen met een laag tarief lopen aan tegen Europese regelgeving (met name art. 49 VWEU - vrijheid van vestiging en
art. 56 VWEU - vrijheid van dienstverrichting). Volgens een met de brief meegestuurd onderzoek voldoet circa 13-14% van
de zzp’ers aan de ALT-criteria. Het kabinet zal nu ook alternatieve routes verkennen, naast de uitwerking van de ALT.
Beoogd wordt om begin 2019 wetgeving ten aanzien van ALT en opt-out ter consultatie voor te leggen. In dat geval zal deze
pas per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.
Handhaving
Wanneer de web module gereed is, naar verwachting eind 2019, komt er ook nieuwe informatie over de wijze waarop de
naleving van de geldende wettelijke regels wordt gecontroleerd. Tot die tijd blijft het huidige terughoudende beleid van
toepassing. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst alleen ingrijpt in gevallen van evidente schijnzelfstandigheid. Er moet dan
sprake zijn van opzet.
Naar verwachting komt er per 1 januari 2019 een uitgebreide toelichting over het aanwezig zijn van een gezagsverhouding
en eind 2019 een web module. In ieder geval geldt tot eind 2019 het huidige terughoudende beleid inzake controle en
beboeting.

Nieuwsbrief Safex CI & Safex II

Nummer 11

November 2018

