
 

 

 

VAR wordt BGL                          september 2014 
 

In de loop van 2015 zal de VAR worden vervangen door de BGL (Beschikking Geen 
Loonheffingen). Opdrachtgevers zullen mede verantwoordelijk worden voor een 
juiste toepassing van de BGL. Dit om het aantal schijnzelfstandigen te beperken. 
 

 

Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) 
 
De huidige VAR kent 4 verschillende vormen. Deze zullen allemaal komen te 
vervallen en worden vervangen door 1 BGL. De BGL zal via een webmodule door de 
opdrachtnemer moeten worden aangevraagd. De opdrachtnemer kan 1 BGL 
aanvragen die hij kan gebruiken voor alle opdrachtgevers. Indien de 
omstandigheden of werkzaamheden verschillen per opdrachtgever, dan zal de 
opdrachtnemer meerdere BGL verklaringen kunnen aanvragen. 
 
De BGL wordt via de webmodule direct afgegeven. De opdrachtnemer zal de BGL 
aan de opdrachtgever moeten overhandigen. De opdrachtgever zal de geldigheid 
(1 jaar) en de beschreven werkzaamheden moeten controleren, net als bij de VAR. 
Daarnaast zullen op de BGL een aantal stellingen staan die de opdrachtgever moet 
controleren. Alleen indien de opdrachtgever het volledig eens is met deze 
stellingen, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. 
 
In het wetsvoorstel staan een aantal voorbeelden van stellingen opgesomd: 
 

 Uw opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en 
materialen;  

 De opdrachtnemer kan de werkzaamheden zonder uw toestemming door 
iemand anders laten uitvoeren;  

 Uw opdrachtnemer kan zelf de werktijden bepalen en hoeft zich ook niet te 
houden aan bloktijden;  

 Als uw opdrachtnemer ziek is, betaalt u niets door, u reserveert niets en u 
geeft geen toeslag voor ziektedagen;  

 Als uw opdrachtnemer vrij neemt, betaalt u niets door, u reserveert niets en 
u geeft geen toeslag voor vakantiedagen.  

 U sluit rechtstreeks een overeenkomst met uw opdrachtnemer;  

 Uw opdrachtnemer heeft in de afgelopen 6 maanden geen soortgelijk werk 
bij u in loondienst gedaan;  

 Als het werk niet voldoet aan de opdrachtovereenkomst, moet uw 
opdrachtnemer dat werk gratis aanpassen of opnieuw doen;  

 Uw opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij 
normale uitoefening van de werkzaamheden.  

 



 

De VAR van 2014 zal vooralsnog ook in 2015 geldig zijn totdat de BGL wordt 
ingevoerd. Ook kan er nog een nieuwe VAR worden aangevraagd tot de invoering 
van de BGL. De datum waarop de BGL definitief wordt ingevoerd is nu nog niet 
bekend. 
 
 

 
Vragen? 
 
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Jean-Paul, Martijn, Maurice, Olav en Marlies 
 

 

Courdid 

Prinses Margrietplantsoen 83 
2595 BR Den Haag 
The Netherlands 

Telefoon:        +31 (0)70-3153470 
Fax:                 +31 (0)70-3153479 
E-mail:            info@courdid.com 
Website:        www.courdid.com 
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