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Aanvraag
Verklaring arbeidsrelatie
vanaf 1 januari 2005

Waarom dit formulier?

Gebruiksaanwijzing

Een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen

Het formulier invullen en terugsturen

U voert werkzaamheden uit voor één of meer opdrachtgevers,
bijvoorbeeld als zelfstandige ondernemer. De arbeidsrelatie tussen u
en uw opdrachtgever kan gevolgen hebben voor de loonheffing en
werknemersverzekeringen. De Verklaring arbeidsrelatie van de
Belastingdienst geeft u en uw opdrachtgever duidelijkheid hierover.

Beantwoord alle vragen alléén voor de werkzaamheden waarvoor u de
Verklaring arbeidsrelatie aanvraagt. Kruis bij ja/nee vragen altijd het
antwoord aan dat het dichtst uw situatie benadert. Onderteken het
formulier en stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Belastingdienst
Postbus 9001
7100 gb Winterswijk
Binnen acht weken ontvangt u de Verklaring arbeidsrelatie.

Nieuw vanaf 2005

Met ingang van 2005 heeft de Verklaring arbeidsrelatie uitgebreidere
rechtsgevolgen dan voorheen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer
informatie.
In welke situatie vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan?

U vraagt een Verklaring arbeidsrelatie aan wanneer u vooraf een
kwalificatie van uw inkomsten wenst. U kunt een aanvraag indienen
voor één soort werkzaamheden, die u bovendien steeds onder ongeveer
dezelfde voorwaarden uitvoert. Bijvoorbeeld als u software ontwikkelt
voor meerdere opdrachtgevers. Verricht u daarnaast nog andere
werkzaamheden, bijvoorbeeld timmerwerkzaamheden, dien dan een
tweede aanvraag in. U kunt géén verklaring aanvragen voor handelsactiviteiten, zoals het inkopen en verkopen van producten.

Let op! U meldt zich met dit formulier niet als ondernemer aan bij de
Belastingdienst. Daarvoor kunt u het formulier Opgaaf gegevens startende
onderneming invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij uw
belastingkantoor.
Meer informatie

Meer informatie staat in de brochure ‘De Verklaring arbeidsrelatie’.
Deze brochure kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of
bestellen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
De BelastingTelefoon kunt u bereiken op maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Hoe lang is de Verklaring arbeidsrelatie geldig?

De verklaring is maximaal één kalenderjaar geldig. Als de activiteiten in
de loop van het jaar worden gestart, is de verklaring geldig vanaf de
startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar.
1

Uw gegevens

1a

Naam

1b

Adres

1c

Postcode en woonplaats

1d

Telefoonnummer

1e

Sofi-nummer

1f

Naam besloten vennootschap
waarin de werkzaamheden worden
uitgevoerd en die de factuur
verstuurt aan de opdrachtgever

1g

Fi-nummer besloten vennootschap

1h

Voor welk jaar vraagt u deze
verklaring aan?

■
■

Alleen voor dit jaar
Het is na 1 september en ik wil niet voor dit jaar, maar voor volgend jaar een verklaring
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Vul vraag 1f en 1g alleen in als u wilt dat de Belastingdienst beoordeelt of de werkzaamheden worden gedreven
voor rekening en risico van uw besloten vennootschap (waarvan u tenminste 5% van de aandelen bezit)
2

Uw werkzaamheden

2a

Omschrijving van de werkzaamheden waarvoor u de Verklaring
arbeidsrelatie aanvraagt. Bijvoorbeeld ‘schilderwerkzaamheden’
of ‘software-ontwikkeling’. Beschrijf uw werkzaamheden zo concreet
mogelijk. Let op! Vermeld hier slechts één soort werkzaamheden

2b

Heeft de Belastingdienst de inkomsten uit deze werkzaamheden
in de afgelopen vijf jaar al eerder beoordeeld? Bijvoorbeeld: u
heeft hierover een aanslag inkomstenbelasting ontvangen,
of de Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen bij een
boekenonderzoek

Ruimte voor de Belastingdienst

■
■
■
■
■

Nee
Ja, als loon uit dienstbetrekking
Ja, als winst uit onderneming
Ja, als resultaat uit overige werkzaamheden
Ja, als inkomsten uit werkzaamheden die ik als directeurgrootaandeelhouder verricht voor rekening en risico van mijn
besloten vennootschap

Vermeld uw sofi-nummer
2

Uw werkzaamheden (vervolg)

2c

Hoe beoordeelt u zelf de inkomsten uit deze werkzaamheden
waarvoor u de verklaring aanvraagt?

■
■
■

■

Als loon uit dienstbetrekking
Als winst uit onderneming
Als resultaat uit overige werkzaamheden (geen loon uit dienstbetrekking en geen winst uit onderneming)
Als inkomsten uit werkzaamheden die ik als directeurgrootaandeelhouder verricht voor rekening en risico van mijn
besloten vennootschap
Weet ik niet

■

2d

Hoeveel uur denkt u aan deze werkzaamheden te besteden in
het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?

■
■
■

Minder dan 200 uur
200 tot 700 uur
700 uur of meer

2e

Hoeveel opdrachtgevers verwacht u voor deze werkzaamheden
in het jaar waarvoor u de verklaring aanvraagt?

■
■
■

Minder dan drie opdrachtgevers
Drie tot zeven opdrachtgevers
Zeven of meer opdrachtgevers

2f

Hoeveel opdrachtgevers had u voor deze werkzaamheden
in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u de verklaring
aanvraagt?

■
■
■
■

Minder dan drie opdrachtgevers
Drie tot zeven opdrachtgevers
Zeven of meer opdrachtgevers
Niet van toepassing, ik ben starter

2g

Kunt u deze werkzaamheden zonder toestemming van een
opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren?
Wanneer bent u met deze werkzaamheden begonnen?

■

Ja

■
■

Dit jaar, vermeld de startdatum
Vorig jaar of eerder

■

Ja

■

Nee

■

Ja

■

Nee

■

Ja

■

Nee

2l

Is het risico (tijd, geld) voor u als uw opdrachtgever(s) niet tevreden
is (zijn) over het resultaat van de werkzaamheden?
Verricht u werkzaamheden voor opdrachtgevers bij wie u voorheen
een dienstbetrekking had waarin u soortgelijke werkzaamheden
verrichtte?
Worden dezelfde werkzaamheden (ook) door werknemers verricht
die in loondienst zijn bij de opdrachtgever?
Werkt u via een detacheringsbureau of uitzendbureau?

■
■
■

Nee
Ja, maar dit betreft minder dan de helft van mijn werkzaamheden
Ja, en dit betreft meer dan de helft van mijn werkzaamheden

3

Uw inkomsten

3a

Wat zijn uw geschatte jaarinkomsten voor de werkzaamheden
waarvoor u een verklaring aanvraagt?

■
■
■

Minder dan E 10.000
E 10.000 tot E 25.000
E 25.000 of meer

3b

Houdt uw opdrachtgever(s) loonheffing in op deze inkomsten?

■

Ja

■

Nee

3c

■

Ja

■

Nee

■

Ja

■

Nee

3e

Wordt u door uw opdrachtgever(s) doorbetaald als u ziek bent of
vakantie heeft?
Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te
volgen ten aanzien van de uitvoering van uw opdracht(en)?
Worden de inkomsten hoofdzakelijk behaald bij één opdrachtgever?

■

Ja

■

Nee

4

Uw werkwijze

4a

■

Ja

■

Nee

4b

Verstuurt u facturen voor de werkzaamheden waarvoor
u deze verklaring aanvraagt?
Maakt u reclame voor deze werkzaamheden?

■

Ja

■

Nee

4c

Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

■

Ja

■

Nee

4d

Heeft u personeel in dienst?

■

Ja

■

Nee

4e

Heeft u een BTW-nummer?

■

Ja

■

Nee

4f

Investeert u jaarlijks voor meer dan E 2.500?

■

Ja

■

Nee

4g

■

Ja

■

Nee

4i

Verricht u deze werkzaamheden op de locatie van uw
opdrachtgever?
Beschikt u over de vergunningen/certificaten noodzakelijk voor
uitvoering van uw werkzaamheden?
Houdt u een boekhouding bij of laat u deze bijhouden?

5

Ondertekening

2h
2i
2j
2k

3d

4h

■

■

Ja

■

Nee

■

Ja

■

Nee

Ik verklaar deze aanvraag duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Datum

Nee

Handtekening

■

Niet van toepassing

