OPLOSSINGSRICHTINGEN
De hieronder aangedragen oplossingsrichtingen zijn ingegeven vanuit de breed gedragen behoefte om te
komen tot enerzijds een snelle en adequate oplossing van de huidige situatie rondom de wet DBA en
anderzijds een structurele invulling tot stand te brengen van de positie van de zelfstandig ondernemer
middels de ondernemersovereenkomst in het B.W.
Daarbij staat ons voor ogen dat in goed overleg met betrokken partijen en de betrokken ministeries
gestreefd wordt naar invoering van een tijdelijke oplossing per 1 juli 2018.
Daarnaast staat ons voor ogen dat de komende twee jaar in enkele sectoren pilots worden opgestart om
ervaring op te doen met de elementen die onderdeel kunnen gaan vormen van de in de wet te verankeren
ondernemersovereenkomst. In samenspraak tussen organisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers
en de betrokken ministeries worden deze pilots nader ingevuld, gemonitord, zo nodig bijgestuurd en
geëvalueerd. Bij de nadere invulling van deze pilots zien wij meerwaarde in het gebruik maken van een
door de zelfstandig ondernemer ingevulde en ondertekend verklaring, de zogenaamde Verklaring
Zelfstandig Ondernemer. Deze verklaring behelst de expliciete keuze voor het zelfstandig
ondernemerschap, het zich bewust zijn van de consequenties van deze keuze en de voorwaarden die aan
het zelfstandig ondernemerschap worden gesteld.
Wij zijn ons bewust van de mogelijke effecten van de voorgedragen oplossingsrichtingen op de financiering
van het fiscale stelsel voor ondernemers én op de financiering van het sociale stelsel. Naar onze mening
dienen deze mogelijk effecten betrokken te worden bij de nadere invulling van de door ons voorgedragen
oplossingsrichtingen.
Om te kunnen komen tot een snelle invoering van een tijdelijke oplossing zijn wij ons bewust van het
belang dat dit zoveel mogelijk dient te passen binnen het huidige wettelijk kader. Daarnaast dient de
tijdelijke oplossing in lijn te zijn met voorgestelde maatregelen in het Regeerakkoord. Een derde belangrijk
element is dat de tijdelijke oplossing zekerheid vooraf geeft aan opdrachtgever en opdrachtnemer.
Rekening houdend met deze drie elementen doen wij de volgende suggesties voor de invulling van de
tijdelijke oplossing.
Om volledige zekerheid vooraf te krijgen dient te worden voldaan aan de volgende criteria:
 inschrijving KvK;
 btw-nummer;
 schriftelijke overeenkomst van opdracht of van aanneming;
 aanpak misbruik (voorkomen schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden) door
de volgende voorwaarden te stellen:
o minimumtarief van € 18 of hoger.
o het ontslaan van een medewerker om deze vervolgens tegen een lagere vergoeding als
zelfstandige in te huren wordt gezien als misbruik.
o tussen een vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) en een overeenkomst van opdracht
of aanneming bij hetzelfde bedrijf, dient een rustperiode te zitten (bijvoorbeeld drie
maanden) om misbruik tegen te gaan.

