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Den Haag, 11 juli 2014 

Tijdens de procedurevergadering van 3 juli jl. van de vaste commissie 
voor Financiën van uw Kamer heeft de commissie gevraagd wanneer het 
wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever 
wordt geregeld aan uw Kamer wordt aangeboden. Ik heb aan de griffie 
van de vaste commissie voor Financiën laten weten dat het wetsvoorstel 
naar verwachting in het zomerreces aan uw Kamer zal worden aange-
boden. Conform het advies van Actal over de beleidsvoornemens van het 
kabinet rond de Verklaring arbeidsrelaties (VAR) wil ik bezien of het 
mogelijk is dat de aanvrager bij het invullen van de webmodule duidelijk 
kan worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid 
voor moet aanvaarden. Intern wordt onderzocht of dit mogelijk is zonder 
dat de bouw van de webmodule daardoor vertraging oploopt. In de loop 
van augustus is duidelijk of dit kan en zo nee, of en welk alternatief 
mogelijk is. Dat betekent dat ik verwacht het wetsvoorstel eind augustus 
naar uw Kamer te kunnen sturen. 

Vooruitlopend op het indienen van het wetsvoorstel wil ik uw Kamer 
informeren over de maatregelen die ik voornemens ben te treffen om de 
overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te kunnen laten 
verlopen. Om rechtszekerheid te bieden aan de huidige VAR-houders heb 
ik besloten dat zij – in afwachting van de indiening van het wetsvoorstel 
rond de VAR en de besluitvorming daarover – geen verzoeken voor het 
kalenderjaar 2015 hoeven te doen. De voor het kalenderjaar 2014 
afgegeven VAR’s kunnen ook gedurende de eerste maanden van het 
kalenderjaar 2015 nog worden gebruikt. De termijn van de verlengde 
geldigheidsduur van de voor het jaar 2014 afgegeven VAR’s is afhankelijk 
van de besluitvorming in de Staten-Generaal over het wetsvoorstel. Om te 
voorkomen dat onzekerheid bij de gebruikers van de VAR en een massale 
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toeloop bij de Belastingdienst (waaronder de Belasting Telefoon) ontstaat, 
is het nodig dat de Belastingdienst de laatste week van juli en de maand 
augustus benut voor de communicatie hierover. 

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 31 311, nr. 133 2


