
 
  

Stichting	  ONL	  voor	  Ondernemers;	  	  KvK	  nummer:	  58667296	  
Prinses	  Margrietplantsoen	  76	  
WTC	  The	  Hague	  (Toren	  E)	  

2595	  BR	  Den	  Haag,	  tel.	  070	  -‐	  3643474	  

 

 
Werkbare kwalificatie arbeidsrelatie nú nodig - Bied een 
heldere, betrouwbare en werkbare oplossing voor 
opdrachtnemers en opdrachtgevers 
Position paper ONL voor Ondernemers 
 
Zelfstandig professionals en hun (vooral grote) opdrachtgevers hebben te maken met 
grote onzekerheid sinds besloten is de Wet DBA op te schorten en niet te handhaven. 
Ondanks alle toezeggingen en beloften om geen boetes uit te delen, is de Wet DBA nog 
steeds van kracht. Opdrachtgevers die zich niet aan de wet houden hebben compliance 
problemen en lopen het risico dat het niet-handhaven-besluit wordt teruggedraaid.  
 
De 800.000 tot 1,5 miljoen zelfstandig professionals leveren een grote bijdrage aan de 
Nederlandse economie en zijn essentieel voor hun opdrachtgevers, zowel bedrijven als 
overheden. Het opstellen van een wettelijk kader voor deze arbeidsrelaties duurt naar 
verwachting minimaal een aantal jaren, zolang kunnen de opdrachtgevers en 
zelfstandigen niet wachten. Het voortduren van de onzekerheid is schadelijk voor de 
Nederlandse economie. 
 
ONL onderschrijft de doelstellingen van de Wet DBA en het Regeerakkoord om 
schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan te pakken, maar ziet in 
beiden geen verlichting brengen op de korte termijn. De markt vraagt nú een werkbare 
kwalificatie van arbeidsrelaties om de onzekerheid weg te nemen. ONL pleit daarom voor 
een kortetermijnoplossing, in de vorm van een snel te realiseren antimisbruikbepaling, 
terwijl gewerkt wordt aan een duurzame oplossing. Een eigen wettelijke en fiscale 
grondslag voor zelfstandigen lijkt de beste duurzame oplossing.   
 
De grote onzekerheid onder zelfstandigen en (grote) opdrachtgevers moet snel 
weggenomen worden. De Wet DBA laten voortbestaan in afwachting van een 
nieuw wettelijk kader in onacceptabel. Er moet een heldere, betrouwbare en 
werkbare korte termijnoplossing komen conform de doelstellingen van de Wet 
DBA en het Regeerakkoord totdat de wettelijke kaders en systemen gewijzigd 
zijn. De beste kortetermijnoplossing is een wettelijke antimisbruikbepaling. 
 

! De Wet DBA moet zo snel mogelijk vervangen worden. Het in stand houden van 
deze wet levert compliance-problemen op bij opdrachtgevers en blijft voor 
onzekerheid op de markt zorgen. Opdrachtgevers geven aan niet te durven 
inhuren en opdrachtnemers geven aan nog steeds opdrachten mis te lopen. 

! De oplossing die het Regeerakkoord voorstelt is in de praktijk makkelijk te 
omzeilen, lastig te realiseren en is uitvoeringstechnisch bijzonder lastig. 

! De beste korte termijn oplossing is een antimisbruikbepaling. Het voordeel is dat 
de Belastingdienst zich volledig kan toeleggen op handhaven waar misbruik van 
het systeem gemaakt wordt. Opdrachtnemers en opdrachtgevers die zich aan de 
spelregels houden hoeven zich geen zorgen te maken en worden niet onnodig 
gehinderd tot er een permanente oplossing gerealiseerd is.  

! De antimisbruikbepaling kan gemakkelijk vormgegeven worden in de Wet op de 
Loonbelasting 1964. Artikel 6a (oud), dat door de Wet DBA is verdwenen, kan in 
gewijzigde vorm terugkomen. Het eerste lid bepaalt dat een opdrachtgever niet 
als inhoudingsplichtige wordt gezien indien de opdrachtnemer zich ingeschreven 
heeft in het handelsregister, er gewerkt wordt op basis van een overeenkomst 
van opdracht én er geen sprake is van misbruik zoals omschreven in het tweede 
lid. In het daaropvolgende tweede lid kan een enge omschrijving van misbruik 
neergelegd worden.  
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! Het arbeids- en sociale zekerheidsrecht stamt uit een andere eeuw en dient 
gemoderniseerd te worden. De wettelijke kaders op basis waarvan arbeidsrelaties 
worden gekwalificeerd sluiten niet meer aan op de praktijk. De komende jaren 
zullen we deze herziening vorm moeten geven, op een manier waarop recht 
gedaan wordt aan de groeiende groep zelfstandigen. Hierbij moet gekozen worden 
voor een wettelijk en fiscaal stelsel dat zelfstandigen ondersteunt in plaats van 
tegenwerkt. 

 
Uitwerking antimisbruikbepaling: Definitie niet-inhoudingsplichtigen 
In de Wet op de Loonbelasting 1964 wordt artikel 6a in gewijzigde vorm heringevoerd. 
Voor de invoering van de Wet DBA stonden in dit artikel de voorwaarden om niet als 
inhoudingsplichtige beschouwd te worden. In dit artikel (art 6a lid 1) komt te staan 
wanneer een opdrachtgever niet als inhoudingsplichtige wordt gezien. Dit is het geval 
indien er gewerkt wordt krachtens een overeenkomst van opdracht, de opdrachtnemer 
zichzelf als zelfstandig ondernemer heeft ingeschreven in het handelsregister, en er geen 
sprake van misbruik is.   
 
   Voorstel Art. 6a lid 1 Wet op de loonbelasting 1964  
Als inhoudingsplichtige van een persoon wordt niet beschouwd degene die krachtens een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 BW, een opdracht verleend aan een 
persoon die staat ingeschreven in het handelsregister, mits er geen sprake is van 
misbruik als omschreven in lid 2. 
 
Uit de overeenkomst van opdracht en de inschrijving in het handelsregister blijkt de wens 
van een werkende om als ondernemer aan de slag te gaan. Bij de totstandkoming van 
een contract kan op basis van de wil van de werkende gekozen worden voor een 
arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Uit de inschrijving in het 
handelsregister kan worden opgemaakt dat de werkende zichzelf als ondernemer ziet en 
presenteert. Misbruik, zoals werkenden dwingen als zelfstandige te werken, kan op basis 
van het tweede lid worden aangepakt.  
 
In het daaropvolgende tweede lid komt een heldere misbruikbepaling te staan. Het moet 
voor opdrachtgevers en opdrachtnemers gemakkelijk zijn om vooraf te kunnen 
beoordelen of ze hier wel of niet aan voldoen. Tegelijkertijd moet het een nauwe en 
precieze omschrijving bieden van hetgeen waartegen de Belastingdienst moet optreden. 
De exacte invulling blijft grotendeels een politieke keuze. Duidelijk is dat in ieder geval 
voorkomen moet worden dat de faciliteiten gebruikt worden om: sociale zekerheden te 
ontwijken en te concurreren op prijs; medewerkers uit te buiten. 
 
   Voorstel Art. 6a lid 2 Wet op de loonbelasting 1964 
Onder misbruik wordt verstaan het ten onrechte gebruiken van faciliteiten voor 
zelfstandigen, voor zover dit als enige doel heeft het ontwijken van de kosten voor 
sociale zekerheid. Aangenomen wordt dat dit het geval is indien: 
a. De toegekende beloning voor de opdrachtnemer lager is dan de gemiddelde 
bezoldiging voor mensen met een overeenkomst van arbeid met vergelijkbare taken in 
dezelfde sector. 
b. Opdrachtnemer voorheen dezelfde werkzaamheden verrichte onder een overeenkomst 
van arbeid tegen vergelijkbare of een hogere beloning. 
c. Opdrachtnemer voor een periode langer dan zes opeenvolgende maanden bij 
opdrachtgever activiteiten in het primair proces verricht tegen een bezoldiging die niet 
significant hoger is dan de bovenkant van de markt.  
d. Opdrachtnemer voor een periode langer dan zes opeenvolgende maanden bij de 
opdrachtgever, voor meer dan 32 uur per week, tegen een lagere bezoldiging dezelfde 
werkzaamheden verricht als werknemers met een overeenkomst van arbeid. 
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In de Ziektewet (art. 6 lid 1), Werkloosheidswet (art 6 lid 1) en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (art. 6 lid 1) moet eveneens een wijziging 
doorgevoerd worden c.q. de wijziging door de Wet DBA ongedaan gemaakt worden.  
 
 
Beoordeling passages regeerakkoord "Werken als zelfstandige" 
 
De kwalificatie van arbeidsrelaties en de positie van zelfstandigen is een van de 
belangrijkste sociaal- economische vraagstukken van dit moment. Inmiddels werken 
tussen de 800.000 en de 1.5 miljoen mensen als zelfstandig professional en dat aantal 
blijft alleen maar toenemen. Desondanks is het wettelijke stelsel niet toegerust op deze 
groep werkenden. 
 
Steeds meer mensen willen als zelfstandige werken om op die manier meer flexibiliteit en 
zeggenschap te hebben binnen de werkzaamheden. Werkenden willen eigen baas zijn, 
voor meerdere bedrijven werken, zelf kunnen bepalen wanneer en hoe ze werken en hoe 
ze hun leven inrichten. Het ontnemen van deze vrijheid staat haaks op de wens van een 
groeiende groep werkenden. Tegelijkertijd bestaat er bij opdrachtgevers de behoefte om 
op bepaalde momenten, al dan niet voor een bepaalde duur, over bepaalde kennis en 
vaardigheden te kunnen beschikken. De mal van de arbeidsovereenkomst is door alle 
bijkomstigheden voor dit soort overeenkomsten niet passend. 
 
In de praktijk wordt het zzp-schap ook oneigenlijk gebruikt om de loonkosten te 
drukken, om bepaalde sociale zekerheden te ontzeggen of om de concurrentie te 
vervalsen. Schijnzelfstandigheid en misbruik van het zzp-schap is onwenselijk en moet 
worden tegengegaan. De doelstellingen van de Wet DBA en het Regeerakkoord zien op 
dit punt en worden door ONL onderschreven.  
 
Een oplossing voor het zelfstandigenvraagstuk dient volgens ONL echter tweeledig te 
zijn. Als eerste moet er een kortetermijnoplossing geboden worden, waarmee de 
onzekerheid bij zelfstandigen en opdrachtgevers wordt weggenomen. Dit betekent het zo 
snel mogelijk vervangen van de Wet DBA voor een tussenoplossing terwijl gewerkt wordt 
aan een passend wettelijk kader. Het wettelijke kader is het tweede onderdeel van de 
oplossing en dient recht te doen aan groeiende groep zelfstandigen en hun de toegang 
tot passende sociale zekerheden bieden. In dit nieuwe wettelijke kader dient de keuze 
van werkenden centraal te staan.  
 
De in het Regeerakkoord voorgestelde oplossing biedt op de korte termijn geen 
verlichting voor opdrachtgevers en zelfstandigen. De bestaande onzekerheid zou blijven 
voortbestaan totdat er een nieuw wettelijk kader is gevormd. Dit kan vele jaren duren en 
mag niet afgewacht worden. Het is onacceptabel om opdrachtgevers en zelfstandigen 
nog langer in onzekerheid te laten zitten en schade te laten lijden.  
  
De in het Regeerakkoord voorgestelde kaders zijn in de praktijk gemakkelijk te omzeilen. 
Het is onmogelijk om bij ieder bedrijf te controleren of zelfstandigen daar "reguliere 
bedrijfsactiviteiten" verrichten, de afgesproken termijnen werken en daadwerkelijk een 
bepaald tarief uitbetaald krijgen. Het is beter om tot een sluitend systeem te komen, 
waarbinnen misbruik effectief aangepakt wordt.  
 
De in het Regeerakkoord voorgestelde oplossingsrichting zal lastig te realiseren zijn en 
technisch lastig uit te voeren zijn. ONL onderschrijft de achterliggende gedachten, maar 
acht het beter om nú een snelle werkbare kortetermijnoplossing te brengen, zoals een 
antimisbruikbepaling en ondertussen verder te werken aan een duurzame oplossing. 
  
 
 


