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Geachte Voorzitter, 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg 

(D66) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht “Staatssecretaris 

Wiebes en zijn Belastingdienst hanteren verschillende criteria rond 

(schijn)zelfstandigheid” (ingezonden 25 april 2016).  

 

Hoogachtend, 

 

De staatssecretaris van Financiën 

 

Eric Wiebes 
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Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën 

over het bericht “Staatssecretaris Wiebes en zijn eigen Belastingdienst hanteren 

verschillende criteria rond (schijn)zelfstandigheid” (ingezonden 25 april 2016). 

 

Vraag 1  

Kent u het bericht “Staatssecretaris Wiebes en zijn eigen Belastingdienst hanteren 

verschillende criteria rond (schijn)zelfstandigheid” ?1 

 

Antwoord vraag 1 

Ja. 

 

Vraag 2  

Hanteert de Belastingdienst inderdaad het standpunt dat er sprake is van een 

dienstbetrekking, indien iemand hetzelfde werk doet als anderen in loondienst, 

bijvoorbeeld bij vervanging voor zwangerschap, ziekte of overbrugging? 

 

Vraag 3  

Zo ja, waarom hanteert de Belastingdienst dit standpunt? Waarom kunnen 

opdrachtgevers geen zelfstandigen inhuren voor tijdelijke vervanging van een 

werknemer? 

 

Vraag 4  

Is het op grond van wet- en regelgeving mogelijk dat opdrachtgevers 

zelfstandigen inhuren voor werkzaamheden die ook in loondienst worden 

uitgevoerd, bijvoorbeeld als tijdelijke vervanging van een werknemer? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid de Belastingdienst de instructie te geven 

dat zij het feit dat het betreffende werk ook in loondienst wordt gedaan, niet als 

criterium hanteert bij de beoordeling van een arbeidsrelatie? 

 

Antwoord vragen 2, 3 en 4 

Opdrachtgevers kunnen vanzelfsprekend zelfstandigen inhuren voor bijvoorbeeld 

de tijdelijke vervanging van een werknemer. Dit kon al onder het regime van de 

VAR en dat kan ook onder de Wet DBA. Een arbeidsrelatie, ook een tijdelijke ter 

vervanging van iemand die in loondienst is, wordt op zijn eigen fiscale merites 

beoordeeld. De beoordeling of er geen dienstbetrekking aanwezig is staat los van 

het gegeven of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. 

Indien een invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde 

voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die wordt vervangen, 

dan is er sprake van een dienstbetrekking. Onder de VAR was dat zo en dat is ook 

onder de Wet DBA het geval. Als de invaller hetzelfde werk doet, maar de 

voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in 

dienstbetrekking werkte, dan kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking 

werken. 

 

 

 
1 Zipconomy.nl, 18 april 2016 

 

 

 


