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| Verklaring arbeidsrelatie Winst uit onderneming

Geachte heer/mevrouw,

Wij sturen iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet, automatisch een Verklaring
arbeidsrelatie (VAR):

- U hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.

- U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.

- U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.

- U hebt telkens eenzelfde VAR van ons gekregen.

- tMj hebben de VAR's in de tussentijd niet herzien.

,./ Beslissing
U voldoet aan de voorwaarden voor een automatisch verstrekte VAR. Daarom krijgt u deze VAR.

VAR Winst uit ondememing
Net als de afgelopen drie jaar krijgt u van ons een VAR Winst uit onderneming voor de volgende
werkzaamheden (de zogenoemde VAR-werkzaamheden):
financial consultancy en financieel interim managemenf

Deze VAR is geldig van I januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Wat betekent deze beslissing voor u?
Als u de VAR-werkzaamheden voor een opdrachtgever uitvoert, dan kunt u uw opdrachtgever deze

VAR laten zien. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden op de vergoeding die

hij u voor uw werkzaamheden betaalt. Uw opdrachtgever moet wel een kopie van deze VAR en een

kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u in zijn administratie bewaren. Als u uw
VAR-werkzaamheden binnen de looptijd van deze VAR uituoert, loopt uw opdrachtgever geen risico

dat wij achteraf loonheffingen naheffen voor deze arbeidsrelatie.

Gebruikt u deze VAR, dan bent u voor de VAR-werkzaamheden niet verzekerd voor de

werknemersverzekeringen (\AM/, WA en ZW U kunt voor deze werkzaamheden dus geen beroep

doen op een uitkering op basis van één van deze verzekeringen.

:
; Als u voor een opdrachtgever werkt zonder deze VAR te gebruiken, dan moet uw opdrachtgever zelf

X beoordelen of u bij hem in dienst bent. Bent u bij uw opdrachtgever in dienst, dan zal uw

: opdrachtgever loonheffingen inhouden.
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