Schema ‘inzet personeel voor incidentele werkzaamheden’. Zie ook de volledige tekst van de aanwijzing op www.uu.nl/jz
Vraag 1. Behoren de te verrichten
werkzaamheden tot de kerntaken van de
Universiteit Utrecht? (wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek of taken die
daarmee direct verband houden).

Vraag 9. Beschikt de kandidaat
medewerker over een
Verklaring Arbeids Relatie
(VAR)

Vraag 10. Beschikt de
kandidaat medewerker over
een VAR-winst of een VARdga en komen de werkzaamheden overeen met de in de
VAR vermelde activiteiten?

Sluit een overeenkomst van
opdracht (gebruik de
modelovereenkomst)
bewaar een kopie van de
VAR (en het
identiteitsbewijs).

Laat de kandidaat medewerker
een VAR aanvragen voor de
werkzaamheden, maak kopie
van aanvraag. Ga na ontvangst
door naar

Vraag 11. Beschikt de
kandidaat medewerker over
een VAR-row?

Vraag 12. Bent u er echt
zeker van dat er geen
sprake is van gezag, arbeid
en loon?

Stel aan voor bepaalde tijd, of
schakel een uitzendbureau in

Er klopt iets niet! . Er zijn vier soorten VAR, en die zijn
allemaal aan de orde geweest. Ga terug naar vraag 1.

Vraag 14. Beschikt de
kandidaat medewerker over
een VAR-loon?

Vraag 13. Bent u er echt
zeker van dat er in dit geval
geen sprake is van een
‘gelijkgestelde’, voor wie de
belastingdienst uitgaat van
een fictief dienstverband?

Zet uw afwegingen over
gezag, arbeid en loon op
papier, laat ze accorderen
door de controller. Bewaar dit
document goed. Bewaar een
kopie van de VAR, sluit een
overeenkomst van opdracht
(gebruik de modelovereenkomst). De opdrachtnemer
declareert via de financiële
administratie, zonder
inhouding van loonbelasting
of premies.

Vraag 8. Is wat betreft de te
verrichten werkzaamheden voldaan
aan de criteria voor een
dienstbetrekking (gezag, arbeid en
loon, zie toelichting)?

Vraag 15. Bent u er echt zeker van dat er geen sprake
is van gezag, arbeid en loon?

Stel aan voor bepaalde tijd, of
schakel een uitzendbureau in.

Vraag 2. Worden de werkzaamheden
verricht door iemand die als student is
ingeschreven bij een onderwijsinstelling?

Vraag 4. Gaat het om een
oproepkracht in de zin van
artikel 2.3 onder 12 CAO NU?

De belastingdienst vindt getuige de ‘VAR-loon’ kennelijk
van wel. Neem geen risico, geef een aanstelling voor
bepaalde tijd (denk om uitkeringslasten) of schakel een
uitzendbureau in. Sluit als het echt niet anders kan een
overeenkomst van opdracht. Toets of geen sprake
is
van een ‘gelijkgestelde’ met fictief dienstverband . Zet
afwegingen over arbeid en loon en de criteria voor
gelijk-gestelde op papier, laat ze accorderen door de
controller. Bewaar dit goed. Bewaar een kopie van de
VAR. Gebruik de modelovereenkomst. De
opdrachtnemer declareert afgesproken bedragen via de
SA. Er wordt alleen loonbelasting ingehouden.

Vraag 5. Gaat het om een
eenmalige activiteit van zeer
geringe omvang (bv. een lezing)
voor max.€ 150,--.

Stel aan voor bepaalde tijd, of
schakel een uitzendbureau in.

De werkzaamheden mogen op
declaratiebasis worden verricht en
verrekend via de financiële
administratie (IB47 procedure).

Geef een aanstelling als
oproepkracht

Vraag 3. Betreft het werkzaamheden in
het kader van een stage?

Geef een stageovereenkomst.

Stel aan als student-assistent
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Voor nadere toelichting: zie de tekst van de aanwijzing op www.uu.nl/jz
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• VAR-winst (winst uit onderneming) of
een VAR-dga (inkomsten voor rekening
en risico vennootschap) Betaling loopt via
een factuur, die de ondernemer u
toezendt.
• VAR-row. (resultaat overige
werkzaamheden). Het risico blijft
bestaan, dat de belastingdienst tot een
andere conclusie komt dan u. In de
overeenkomst moet voor dat geval altijd
een vrijwaringclausule zijn opgenomen!
• bij VAR-loon gaat de belastingdienst
eigenlijk al uit van het ontstaan van een
dienstverband tenzij het tegendeel wordt
bewezen.
Zie ook aanwijzing op www.uu.nl/jz.

Vraag 6. Worden de werkzaamheden verricht door iemand die bij
een andere werkgever in loondienst
is en die door zijn werkgever
tijdelijk aan de UU kan worden
uitgeleend?

Stel aan voor bepaalde tijd, of
schakel een uitzendbureau in

Vraag 7. Is
de andere
werkgever
een uitzendbureau?

Sluit een overeenkomst met het
uitzendbureau

Sluit een detacheringsovereenkomst met de werkgever.

Aanstelling als oproepkracht alleen voor:
• Zaalwachten
• Horecamedewerkers
• Surveillanten
• Enquêteurs
• Taal- ,sport- en muziekdocenten
• Correctoren
• Balie- en voorlichtingsmedewerkers
• Personenchauffeurs
• Garderobemedewerkers
• Student (≠ stud.ass) voor uitsluitend
adm/org werk

