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Op woensdag 13 februari bent u aanwezig bij een AO over arbeidsmarktbeleid. Eén van de 
agendapunten is de voortgang van de uitwerking van de maatregelen 'werken als zelfstandige'. 
Over dat onderwerp willen wij u graag meegeven dat wij ons zorgen maken over de voortgang 
van dit dossier, in het bijzonder over de geringe inbrengmogelijkheden die veldpartijen 
hebben. Hierna lichten wij dit standpunt verder toe. 
 
Over het Platform zzp-dienstverleners  
Het Platform zzp-dienstverleners is de belangenbehartiger van zzp-dienstverleners. De bij dit platform 
aangesloten deelnemers staan voor kwaliteit. Zzp-dienstverleners vormen de onmisbare schakel 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Zij zorgen voor de juiste match, dat contracten voldoen aan 
alle regels en nemen opdrachtgever en opdrachtnemer veel (administratief) werk uit handen.  
 
Wet DBA en hoe nu verder?  

 Zzp staat volop in de (politieke) belangstelling. De media staat er vol van. De Wet DBA heeft 

niet gebracht waar een ieder op hoopte. Het is tijd voor een nieuwe aanpak.  

 De oplossing voor de zwakke positie van werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

moet worden gevonden in het organiseren van een passend sociaal vangnet. In het huidige 

systeem is de contractvorm (te) bepalend voor de toegang tot het arbeidsrecht en de sociale 

zekerheid. Zzp-constructies aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen daardoor voor 

opdrachtgevers lucratief zijn en de werkenden zijn daarvan de dupe. Deze problematiek 

verdwijnt bij invoering van een sociaal stelsel voor alle werkenden (ongeacht de 

contractvorm): iedereen die werkt zou aanspraak moeten kunnen maken op zekerheden 

rondom arbeidsongeschiktheid, scholing en pensioen. Een dergelijke stelselherziening zal de 

nodige tijd vergen.  

 Op de kortere termijn is adequate wet- en regelgeving voor de onderkant van de zzp-markt 

noodzakelijk. Werkenden aan de onderkant behoeven onze rechtsbescherming. Een 

arbeidsovereenkomst met alle bijbehorende rechten en plichten voorziet daarin.    

 Ook voor de midden- en bovenkant van de zzp-markt is er grote behoefte aan duidelijke 

regels. Een webmodule (gedigitaliseerde modelovereenkomst) zal deze duidelijkheid niet 

gaan geven. De jurisprudentie op het terrein van gezag is namelijk niet veranderd. Het 

afbreukrisico van een webmodule is ook groot gezien de eerdere ervaringen met deze 

modelovereenkomsten. Een webmodule die ook nog eens opvolger is van een eerdere niet 

geslaagde poging (BGL). Over de opt-out faciliteit bestaat nog heel veel onduidelijkheid.  

Het zzp-schap voor de midden- en bovenkant van de zzp-moet volgens het Platform zzp-

dienstverleners worden bezien vanuit het ondernemerschap. De ondernemersovereenkomst 

is daarvoor de beste oplossing.  

 De Commissie Regulering van Werk zal zich onder meer buigen over de 

ondernemersovereenkomst. Wacht de aanbevelingen hierover van deze Commissie af. Geen 

pleisterwerk maar adequate oplossingen, daar heeft de markt behoefte aan.  

 Betrekken van veldpartijen. Helaas vinden veldpartijen op dit moment weinig gehoor bij 

ambtenaren van het ministerie van SZW en Financiën als het gaat om de opvolger van de 

Wet DBA. De deur heeft wel eens wijder opengestaan. Veldpartijen spelen een belangrijke rol 

onder andere bij totstandkoming van goede wet- en regelgeving. Daarom zouden veldpartijen  

in een zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken moeten worden. Dat is echter onvoldoende 

gebeurd. Tot 2017 was er een klankbordgroep DBA, op initiatief van de Belastingdienst 

waarin enkele tientallen relevante brancheorganisaties een aantal keer per jaar ervaringen 

uitwisselden. Iets vergelijkbaars is ook nu wenselijk. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om u in te zetten dat de veldpartijen beter betrokken worden, in 

het bijzonder bij de webmodule.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Josien van Breda, voorzitter Platform zzp-dienstverleners, 06 51265469 
Lisette van Rossum, platformmanager, 06 22469139 


