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Position Paper ONL voor Ondernemers - Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffing 
 
ONL voor Ondernemers schaart zich achter het standpunt dat het Wetsvoorstel Beschikking Geen 
Loonheffing (BGL) prematuur is ingediend en naar alle waarschijnlijkheid niet gaat leiden tot een 
verbetering op de markt van opdrachtgevers en opdrachtnemers.  
 
De BGL dreigt te verzanden in een administratieve nachtmerrie voor zowel opdrachtgevers als 
ondernemers. Het resultaat van de BGL is een vermindering van het aantal zzp’ers. Het wordt hen met 
het voorstel moeilijker gemaakt om te ondernemen. Minder winst maakt het voor zzp’ers moeilijker 
om in hun eigen levensonderhoud voorzien. De mogelijkheden om zichzelf te verzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid of een oudedagvoorziening op te bouwen worden verminderd.   

Advies ONL voor Ondernemers: Intrekken Wetsvoorstel BGL 

Doelstelling wetsvoorstel: 
Het kabinet stelt dat de BGL tracht “de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer 
beter in balans te brengen en de handhaving te verbeteren”. Kort samengevat: het kabinet wilt 
schijnzelfstandigheid actiever tegengaan.  
 
Binnen de huidige handhavingsruimte van de belastingdienst zijn er echter al voldoende 
mogelijkheden om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Deze mogelijkheden worden tot op heden 
echter niet benut en er is op dit moment geen publiek onderzoek beschikbaar van de belastingdienst 
over de huidige staat van handhaving.  
 
Doel BGL zal niet bereikt worden: 
Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer van 29 oktober jl. is duidelijk naar voren gekomen dat 
ondernemersorganisaties en onafhankelijke experts eensgezind zijn over dit wetsvoorstel. De BGL zal 
haar doelstelling niet halen en is een buitenproportioneel middel voor de huidige problematiek met 
schijnzelfstandigheid.   
 
Verwachte effecten indien het wetsvoorstel onveranderd wordt aangenomen: 

 Verhoging administratieve lasten voor opdrachtgevers en zzp’ers.  

 Onduidelijkheid over de vragen web-module.  

 Huiverigheid opdrachtgevers om zzp’ers in te huren.  

 Meer onduidelijkheid over de fiscale positie van zzp’ers. 
 
Advies ONL voor Ondernemers betreffende vervolgstappen: 

 Afwachten Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP 

 Rapportage Belastingdienst huidige handhaving VAR-systematiek. 

 Sectorale aanpak schijnzelfstandigheid, een actieve handhaving van de belastingdienst binnen 
de huidige mogelijkheden.  

 Ontwikkeling van een duidelijke doelstelling van de overheid m.b.t. het zzp-beleid.  

 Integrale visie van het kabinet betreffende de rol van zzp’ers in het stelsel van de sociale 
zekerheid. 

 Herziening Nederlands belastingstelsel. 
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