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Nieuwsbrief van brancheteam Bouw

Zzp’er in de bouw 

Vanaf het moment dat een zzp’er wordt aangenomen door een opdrachtgever voor een bepaalde  

opdracht, zijn beide partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud en juridische vormgeving van  

de arbeidsrelatie. Zzp’er en opdrachtgever moeten samen bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking.  

In veel gevallen zal duidelijk zijn dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, maar niet in alle gevallen is 

dit zo. Wanneer zzp’er en opdrachtgever uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst willen overeenkomen, 

dan kunnen zij dit vastleggen in een overeenkomst.  

De Belastingdienst heeft hiervoor samen met belanghebbende partijen modelovereenkomsten opgesteld 

die hiervoor gebruikt kunnen worden. Zolang partijen in de praktijk ook feitelijk volgens de modelovereen-

komst werken, heeft de opdrachtgever de zekerheid dat er geen loonheffing ingehouden hoeft te worden.  

De modelovereenkomsten voor onder andere de bouwsector zijn te vinden via de volgende link:  

Modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen 

De modelovereenkomsten zijn onderdeel van de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) 

die per 1 mei 2016 van kracht is geworden. Omdat de Wet DBA niet de duidelijkheid en rust heeft gebracht 

die het had moeten brengen, heeft het kabinet besloten deze wet te vervangen. Het streven hierbij is om de 

nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd is de Wet DBA van kracht. In ieder geval tot  

1 januari 2021 zal de Wet DBA niet gehandhaafd worden door de Belastingdienst, tenzij er sprake is van 

opzettelijk onjuist handelen (kwaadwillendheid). 

Dat is het geval wanneer partijen opzettelijk een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laten ontstaan 

of laten voorbestaan omdat partijen weten, of hadden kunnen weten, dat er feitelijk sprake is van een 

dienstbetrekking. De bewijslast dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandig-

heid en opzettelijke schijnzelfstandigheid rust bij de Belastingdienst.

Hoewel aangegeven is dat de Belastingdienst de Wet DBA tot en met 1 januari 2021 in principe niet handhaaft, 

wordt vanaf oktober 2019 gestart met verscherpt toezicht. Daartoe zullen controles worden uitgevoerd door 

de Belastingdienst. Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar geen sprake 

van opzettelijk onjuist handelen? Dan zal niet worden gecorrigeerd, maar worden wel aanwijzingen gegeven 

door de Belastingdienst. Deze aanwijzingen zien erop dat de opdrachtgever de arbeidsrelatie zo vormgeeft dat 

er sprake is van arbeid buiten dienstbetrekking of dat de arbeidsrelatie wordt verwerkt als dienstbetrekking in 

de aangifte loonbelasting. De opdrachtgever moet deze aanwijzingen binnen drie maanden opvolgen. Zijn de 

aanwijzingen na deze periode niet of niet voldoende opgevolgd en is er nog steeds sprake van een (fictieve) 

dienstbetrekking? Dan kan de Belastingdienst wel corrigeren.   
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Bijtelling privégebruik auto’s 

Indien werknemers een (bestel)auto mee naar huis nemen bestaat het risico op een bijtelling vanwege 

het privégebruik. Onder privégebruik wordt verstaan het gebruik van de auto voor andere dan zakelijke 

doeleinden, ofwel alle kilometers die niet gemaakt worden in het kader van de dienstbetrekking. 

Woon-werkverkeer wordt voor de loonbelasting als zakelijk gezien. Let op! Voor de omzetbelasting worden 

de woon-werk kilometers wel gezien als privégebruik. Voor de omzetbelasting dient derhalve wel een 

correctie te worden gemaakt in verband met het privégebruik indien de werknemer naast zakelijke 

kilometers alleen woon-werk kilometers rijdt.

Verklaring geen privégebruik auto

De werkgever kan de bijtelling achterwege laten als overtuigend bewijs (bijvoorbeeld een sluitende 

rittenregistratie) geleverd kan worden dat de werknemer niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. 

Een bewijsmiddel is de zogenaamde ‘verklaring geen privégebruik auto.

De Belastingdienst verstrekt een verklaring geen privégebruik auto op aanvraag van de werknemer.  

De werkgever krijgt hiervan een afschrift van de Belastingdienst en kan op basis van dit afschrift de  

bijtelling achterwege laten. Het afschrift moet de werkgever bewaren in de loonadministratie. 

Als de verklaring geen privégebruik auto wordt afgegeven aan de werknemer, zou bij de werknemer 

de indruk kunnen ontstaan dat er verder niets meer bijgehouden hoeft te worden. De inspecteur kan 

de werknemer echter altijd uitnodigen om te bewijzen dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor 

privédoeleinden is gebruikt. Slaagt de werknemer niet in dat bewijs, dan zal de Belastingdienst de  

verschuldigde loonbelasting en premies naheffen van de werknemer. Dat betekent dat ook met een  

verklaring geen privégebruik auto een rittenregistratie bijgehouden dient te worden. Zo blijkt ook uit  

een recente uitspraak van het Hof Den Haag waarin een werknemer met een verklaring geen privégebruik 

auto naderhand het overtuigende bewijs niet kon leveren en dus tegen een naheffing aanliep.

De verklaring geen privégebruik auto geldt in principe voor onbepaalde tijd. Als de situatie waarvoor de 

verklaring is afgegeven op enig moment wijzigt, dan moet de werknemer dit zo snel mogelijk doorgeven 

aan de Belastingdienst. Als de werknemer de verklaring intrekt, dan moet hij de werkgever hiervan zo spoedig 

mogelijk over informeren. Na het intrekken van de verklaring, ontvangt de werkgever een bericht van de 

Belastingdienst en zal de werkgever (weer) bijtelling moeten toepassen.

De werkgever loopt met de verklaring geen privégebruik auto zelf geen risico op eventuele naheffingen, 

tenzij de werkgever wist dat de verklaring ten onrechte was afgegeven aan de werknemer. In dat geval kan 

de Belastingdienst de verschuldigde loonbelasting en premies naheffen bij de werkgever. De werkgever hoeft 

geen onderzoek te doen naar de afgegeven verklaring, maar moet zich wel in redelijkheid afvragen of de  

verklaring (nog) wel juist is. 
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Als de werkgever op enig moment weet dat de werknemer de auto voor meer dan 500 kilometer privé 

gebruikt, dan is de werkgever verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Laat de werkgever dit na,  

dan riskeert de werkgever een vergrijpboete van maximaal € 5.278 vanwege het niet-melden. Vanaf het  

moment dat de werkgever weet dat de werknemer meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto,  

moet (weer) bijtelling toegepast worden.

De werknemer kan de verklaring geen privégebruik auto aanvragen, wijzigen of intrekken met zijn DigiD  

gegevens via de volgende link: Verklaring geen privégebruik auto Beschikt de werknemer niet over DigiD  

gegevens dan kunnen de formulieren voor de aanvraag, wijziging of intrekking van de verklaring geen  

privégebruik auto op papier besteld worden via de Belastingtelefoon (0800-0543).

Transformatie van vastgoed

Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment een tekort is op de huizenmarkt in Nederland van 263.000  

woningen en de verwachting is dat zeker tot het jaar 2030 sprake zal zijn van een hoog ‘woningtekort’.  

Steeds vaker komt het dan ook voor dat bestaande kantoren, monumenten of ander gebouwen (zijnde 

niet-woningen) door verbouwing een woonbestemming krijgen. Dergelijke gebouwen worden dan  

verbouwd in bijvoorbeeld een appartementencomplex, hotel of studentenflat. Dit wordt ook wel  

‘transformatie’ van vastgoed genoemd. 

Bij de levering van vastgoed dient overdrachtsbelasting te worden betaald. Het standaardtarief voor 

de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen is het tarief echter 2%. Indien een kantoorpand door 

transformatiebouw een woonbestemming krijgt en de transformatiewerkzaamheden zijn nog niet voltooid  

op het moment dat het pand of delen daarvan wordt verkocht en geleverd, ontstaat de vraag of over  

deze levering 6% of 2% overdrachtsbelasting moet worden betaald. 

Uit de tot heden gewezen rechtspraak blijkt dat er geen eenvoudig antwoord gegeven kan worden op 

de vraag welk percentage overdrachtsbelasting van toepassing is bij de levering van een pand waarbij de

transformatiewerkzaamheden nog niet voltooid zijn. Dit zal per concreet geval beoordeeld moeten worden 

op basis van de feitelijke situatie en omstandigheden.

Op dit moment loopt er weer een procedure bij de hoogste rechter (Hoge Raad) over het vraagstuk van  

transformatiebouw. Wanneer het voornemen bestaat een pand te leveren waarvan de transformatiewerkzaam-

heden nog niet zijn voltooid, is het verstandig om vooraf met de adviseur of inspecteur af te stemmen welk 

percentage overdrachtsbelasting van toepassing is. Dit voorkomt onaangename verrassingen achteraf.
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Verduurzaming in de bouw

In het Bouwbesluit is opgenomen dat vanaf 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100m2 minimaal 

energielabel C moet hebben. Als het pand dan niet aan de eisen voldoet, mag het pand per 1 januari 2023  

niet meer als kantoor gebruikt worden. Met energielabel A, B of C wordt voldaan aan de norm voor 2023.  

Echter streeft de overheid naar een energie neutraal gebouwde omgeving in 2050. Dit geldt ook voor de  

bestaande bouw. 

Om te voldoen aan alle verplichtingen per 1 januari 2023 en 2050 moet geïnvesteerd worden in  

verduurzaming door zowel de bouwsector als haar klanten. Deze investeringen kosten tijd en geld.  

Momenteel zijn er verschillende financiële regelingen waardoor de kosten nog enigszins beperkt  

kunnen worden.

Voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of  

de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) aangevraagd worden. de MIA biedt de mogelijkheid 

om de fiscale winst te verlagen, wat een besparing van de te betalen belasting oplevert. Bij de regeling kan tot 

wel 36% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. De investering moet 

dan wel aan de voorwaarden voldoen en vermeld staan op de Milieulijst 2019 (of latere jaren). De Milieulijst 

2019 is te raadplegen via: Milieulijst 2019

Voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie kan de Energie- 

investeringsaftrek (EIA) aangevraagd worden. De EIA biedt de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen,  

wat een besparing oplevert van de te betalen belasting. Bij toepassing van de EIA op een bedrijfsmiddel kan 

tot 45% (in 2019) van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst. De investering 

moet dan wel aan de voorwaarden voldoen en vermeld staan op de Energielijst 2019 (of latere jaren).  

De Energielijst 2019 is te raadplegen via: Energielijst 2019

Door bovengenoemde regelingen en andere subsidies wordt het aantrekkelijker om te investeringen  

te doen die noodzakelijk zijn in het kader van de verduurzaming. Regelingen als de MIA/VAMIL en  

de EIA kan de bouwsector en haar klanten overtuigen om over te gaan naar milieuvriendelijke of  

energiebesparende investeringen.  

 

Wijziging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen bedraagt 6%. In het Belastingplan 2020 is voorgesteld om  

het tarief van 6% te verhogen naar 7%. Het verhoogde tarief zal gaan gelden vanaf 1 januari 2021.

Indien u na het doorlezen van de branchenieuwsbrief vragen heeft of u wil graag weten wat wij voor u kunnen 

betekenen, dan kunt u contact opnemen met Joep Korf, fiscalist van het brancheteam Bouw van  

Eshuis Accountants en Adviseurs op 088 – 500 95 54 of via j.korf@eshuis.com.


