
Wordt uw honorarium 
tot 1 januari 2017 
verloond via de 

salarisadministratie van 
de rechtspersoon/
instelling waar u 

toezicht op houdt? 

Gevolg per 1 Januari 
2017:

Het Beleidsbesluit is 
komen te vervallen en 

de Wdba is 
inwerkingtreding

 getreden*.

Gevolgen: 

 Er wordt geen loonheffing ingehouden en/of afgedragen door de 
instelling/rechtspersoon waar u toezicht op houdt. Ook is de 
instelling/rechtspersoon geen Zvw-premie verschuldigd. De betaling 
wordt aan u of aan uw persoonlijke vennootschap overgemaakt. 

 In uw aangifte inkomstenbelasting zult u uw honorarium als winst 
uit onderneming (als u ondernemer bent voor de 
inkomstenbelasting) of resultaat uit overige werkzaamheden (als u 
geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) moeten 
opgeven. 
Indien u het commissariaat verricht vanuit een persoonlijke 
vennootschap zult u loon genieten vanuit deze vennootschap. Voor 
dit loon zal bij uw vennootschap een inhoudingsplicht voor de 
loonheffing(en) bestaan.

 Voor de btw is en blijft een commissaris ondernemer. De Wdba heeft 
hier geen invloed op. Dit betekent dat elke commissaris btw in 
rekening moet brengen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze 
btw wordt via de financiële administratie aan u of aan uw 
persoonlijke vennootschap uitbetaald. 

Gevolg per 1 januari 
2017:

Er is niet langer sprake 
van een fictieve 

dienstbetrekking na het 
vervallen van het 

beleidsbesluit en de 
inwerkingtreding van de 

Wdba*.

JA

Wilt u dat uw honorarium na inwerkingtreding van de 
Wdba wordt verloond via de salarisadministratie 

van de rechtspersoon/instelling waar u toezicht op 
houdt?

Gevolgen: 

 Uw honorarium wordt na toestemming van de Belastingdienst voor 
de toepassing van  opting-in  verloond via de salarisadministratie. 
Er wordt  loonheffing ingehouden en/of afgedragen door de 
rechtspersoon/instelling waar u toezicht op houdt. Voorts dient de 
rechtspersoon/instelling de door u verschuldigde bijdrage Zvw in te 
houden op uw netto honorarium. De betaling van uw netto 
honorarium (na inhouding van de loonheffing en de bijdrage Zvw) 
wordt vervolgens aan u overgemaakt. 

 Voor de btw is en blijft een commissaris ondernemer. De Wdba heeft 
hier geen invloed op. Dit betekent dat elke commissaris btw in 
rekening moet brengen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze 
btw wordt via de financiële administratie uitbetaald aan u. 

U dient samen met de 
rechtspersoon/instelling een 
verzoek in te dienen bij de 

Belastingdienst voor  opting-
in .

NEE

Deloitte neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd 
om te verzekeren dat de informatie in dit stroomschema juist en actueel is. 
Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker 
van dit stroomschema dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van 
de informatie. Op de raadpleging en het gebruik van dit stroomschema zijn 
naast deze disclaimer de algemene voorwaarden van Deloitte Nederland en 
voorschriften van het Nederlandse recht van toepassing.   

Stroomschema naar aanleiding van afschaffing VAR en inwerkingtreding van de Wdba en het Beleidsbesluit 
waarin de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is geschrapt.

* De Staatssecretaris van Financiën heeft de fictieve dienstbetrekking 

voor commissarissen per 1 januari 2017 uit de Wet op de 

loonbelasting 1964 geschrapt. Vooruitlopend op deze wetswijziging 

heeft hij dit reeds na afschaffing van de VAR vanaf 1 mei 2016 

gerealiseerd door middel van een Beleidsbesluit.

Voldoet u aan de 
voorwaarden voor  opting-

in ?

JA

JA

NEE

NEE

Contactpersonen Deloitte Loonheffingenteam woningcorporaties
Michel Kooij mkooij@deloitte.nl   06-1099 9182    Landelijk aanspreekpunt 
Kirsty Sijstermans ksijstermans@deloitte.nl    06-1201 1606    Regio zuidoost 
Kevin van de Wal kvandewal@deloitte.nl   06-1312 7266    Regio noordoost en midden 
Joyce Vermeulen jovermeulen@deloitte.nl    06-8201 2332    Regio noordoost en midden 
Remco Bosgra rbosgra@deloitte.nl   06-8201 9012    Regio noordwest en midden 
Chantal Nillesen cnillesen@deloitte.nl   06-1099 9241    Regio zuidwest en midden 
Ricky van Dorp rvandorp@deloitte.nl   06-8201 4129    Regio zuidwest en midden 

U hebt er samen met de 

rechtspersoon/instelling waar u 

toezicht op houdt voor gekozen de 

fictieve dienstbetrekking buiten 

toepassing te laten op basis van het 

Beleidsbesluit*.

Er is op dit moment sprake van een 

fictieve dienstbetrekking voor de 

loonheffing.
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