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Overzicht wijzing in wetgeving – MKB 
ONL voor Ondernemers 
 
Als ondernemer krijg je met een hele hoop zaken te maken bij de uitvoering van je werk. Naast de 
kern van je vak, namelijk ondernemen in het werkveld waar je voor gekozen hebt, bestaan er een 
hoop aanverwante zaken. Werkgeverschap is hier bijvoorbeeld een groot onderdeel van, en ook het 
voldoen aan wet- en regelgeving. ONL voor Ondernemers heeft geconstateerd dat het voor 
ondernemers er niet makkelijker op is geworden in de afgelopen jaren, wanneer er gekeken wordt 
naar de toegenomen regeldruk en knellende wetgeving. Het MKB staat daarnaast onterecht in een 
negatief daglicht, terwijl het de banenmotor en het verdienmodel is van Nederland. Voor ONL 
genoeg reden om doorgevoerde wetgeving van de afgelopen jaren, die een negatief effect hebben 
op het MKB, inzichtelijk te maken.  
 
2020 
Verlaging zelfstandigenaftrek – Belastingplan 2020 (Commissie Fin.) 
Tijdens Prinsjesdag 2019 maakte het kabinet haar plannen voor 2020 bekend in de vorm van de 
rijksbegroting en het belastingplan. Het belastingplan voor het komende jaar heeft een aantal nadelige 
effecten voor het MKB waaronder de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Door de verlaging van de 
aftrekpost wordt het onaantrekkelijker om te werken als zelfstandige. De verlaging wordt als volgt 
vorm gegeven: 

- Tot 2028 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd. Op dit moment bedraagt de 
aftrek 7.280 euro, in 2028 zal dat zijn teruggelopen tot 5.000 euro. Met herhaalde stappen van 
250 euro bouwt het jaarlijks af. Eenmalig zal er een iets grotere stap terug worden gedaan.  

 
Het kabinet rechtvaardigt dit besluit door de arbeidskorting gelijktijdig te verhogen. Echter, schemert 
hier een grotere waardering voor werknemers ten opzichte van zelfstandigen in door. Werknemers 
hebben ook voordeel van de arbeidskorting, maar ondervinden geen problemen met de verlaging van 
de zelfstandigenaftrek.  
 
2020 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Commissie Fin.) 
Het kabinet heeft zichzelf ten doel gesteld om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te 
gaan. Een middel daartoe is de invoering van het UBO register. Dit register moet in openbaarheid 
inzicht geven aan welke individuen een belang hebben in een onderneming. Ondernemers zullen dus 
met naam en de omvang van een onderneming openbaar geregistreerd worden. ONL heeft hier de 
volgende aanmerkingen op: 

- De privacy van ondernemers komt door middel van dit register sterk in het geding. 
Ondernemers komen met hun naam en aandeel in een onderneming in een openbaar register.  

- Voor criminelen wordt het met dit register inzichtelijk welke individuen er een fors belang 
hebben in grote ondernemingen. De veiligheid van ondernemers wordt hiermee onnodig 
aangetast.  

 
ONL vindt het aanpakken van misstanden zoals witwassen en fraudering van groot belang. Echter, is 
het onverantwoord hier de privacy en veiligheid van ondernemers voor aan te tasten via een openbaar 
register.  
 
2020 
Wet excessief lenen uit eigen vennootschap – Belastingplan 2019 (Commissie Fin.) 
In het najaar van 2018 maakte de regering met haar begroting weer de plannen op voor het 
daaropvolgende jaar. Daarbij werd zoals gebruikelijk het belastingplan 2019 uiteengezet. Voor 
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ondernemers in de categorie directeur groot aandeelhouder- DGA - heeft dat belastingplan een 
vervelende nasmaak.  
 
Een DGA heeft de volgende kenmerken.  

- De DGA heeft een meerderheidsbelang in de aandelen van je eigen bedrijf. 
- De DGA is verplicht 45.000 euro bruto per jaar aan zichzelf uit te keren in de vorm van salaris.  
- De DGA is niet sociaal verzekerd en betaalt zodoende ook geen sociale verzekeringspremies. 

 
Een groot deel van het Nederlandse MKB wordt geleid door een DGA. De omstandigheden van de DGA 
staan onder druk door negatieve beleidsvoering vanuit de overheid. Aangezien de uitgangspositie en 
belangen van de DGA veelal versmolten zijn met het MKB, hebben de maatregelen een negatief effect 
op het MKB in het algemeen. In het belastingplan 2019 werd hierin een climax bereikt die bestond uit 
de volgende punten:  

- Ondernemers kunnen geld aan zichzelf uitlenen vanuit hun bedrijf. Leningen boven 500.000 
euro worden vanaf 2022 met 25% belast. Met uitzondering van een lening voor de eigen 
woning.  

- De winstbelasting in box 2 wordt vanaf 2020 verhoogd van 25% naar 26,9%. 
 

De combinatie van beide maatregelen drijven DGA’s in het nauw. Enerzijds worden DGA’s  beperkt in 
hun mogelijkheden om geld te lenen van hun eigen onderneming door de nieuwe belasting van 25% 
vanaf 500.000 euro. Terwijl dit vaak wordt gedaan om middelen elders te laten renderen om het later 
terug te brengen in het eigen bedrijf. Anderzijds wordt de belasting van winst in box twee met 1,9% 
verhoogd. Dit is simpelweg een verhoging van het kabinet om andere beleidsprioriteiten te bekostigen, 
ondernemers moeten hier de lasten voor dragen. Met het belastingplan 2019 worden ondernemers 
dus dubbelop getroffen. Met deze maatregelen tast de overheid het fundament van het Nederlandse 
MKB aan.  
 
2020 
Wet arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie (Commissie SZW) 
In het regeerakkoord van 2017 stelde het kabinet zichzelf het doel discriminatie bij 
sollicitatieprocedures aan te gaan pakken. Het voorstel arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie 
moet gestalte krijgen door middel van wetswijzigingen in de Arbowet en de Waadi. Het tegen gaan 
van discriminatie op de werkvloer in selectietrajecten vindt ONL een belangrijk doel. Echter, houdt de 
voorliggende wetswijziging weinig rekening met de gevolgen voor kleine ondernemers. De wijzigingen 
gaan uit van drie pijlers. 

- Toezicht en handhaving 
- Onderzoek en instrumenten 
- Kennis en bewustwording 

Aan de hand van deze drie pijlers heeft het ministerie van SZW een aantal maatregelen opgesteld die 
specifiek invulling moeten gaan geven aan het beleid. De doelen onderstreept ONL van harte, alleen 
de uitvoering laat te wensen over voor het MKB.  

- Er wordt een normstelling ingevoerd waarbij alle werkgevers, ook het kleine MKB, preventief 
moeten verantwoorden hoe ze specifiek voldoen aan anti-discriminatiewetgeving.  

- Er komt een vergewisplicht waardoor werkgevers garant moeten staan voor het handelen van 
zzp’ers die zij inhuren als recruiter voor hun wervings- en selectietraject.   

- Werkgevers die niet voldoen aan een hersteltraject wordt een boete opgelegd van 4.500 euro. 
Zzp’ers in recruitment hebben geen mogelijkheid tot een hersteltraject. De recruiters worden 
direct beboet wanneer er een misstap wordt gemaakt over de nieuwe kaders. 

- Werkgevers die een misstap begaan en in een hersteltraject terecht komen worden openbaar 
gemaakt met daarbij de gegevens die de inspectie SZW heeft opgemaakt.  
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Nogmaals onderstreept ONL het belang van eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, echter 
zijn de genomen maatregelen buitensporig en bieden geen maatwerk voor kleine ondernemers die 
vaak werken zonder een HR-afdeling. Een vrijstelling of ‘light-variant’ voor kleine bedrijven van de 
uitgebreide normstelling is niet meer dan logisch, gezien de administratieve lasten. Daarnaast gaat het 
openbaar maken van bedrijven die zich in een hersteltraject bevinden veel te ver. Dit creëert angst bij 
werkgevers voor de goede naam van hun onderneming.  
 
2020 
Wet arbeidsmarkt in balans – WAB (Commissie SZW) 
De wet arbeidsmarkt in balans, de WAB, herziet de verhouding tussen werknemers en werkgevers op 
het gebied van het arbeidsrecht en het sociale recht. Hiermee wordt de wet werk en zekerheid – WWZ  
uit 2015 vervangen. Ondernemers zijn in feite net gewend geraakt aan de regels en deze worden nu 
alweer gewijzigd.  

- Er komt een verschil tussen de WW-premie voor werknemers met een vast contract en 
werknemers met een flexibel contract. Vanaf 2020 moet er voor flexibele contracten meer 
WW-premie betaald gaan worden en voor vaste contracten minder WW-premie.  

- Het ontslagrecht wordt uitgebreid doormiddel van een cumulatiegrond. Hierdoor kan er bij de 
kantonrechter op verschillende ontslaggronden aanspraak gemaakt worden voor het 
bewerkstelligen van een ontslag. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de cumulatiegrond 
kan de kantonrechter er voor kiezen een hogere vergoeding toe te kennen aan de werknemer. 
De transitievergoeding kan dan oplopen tot 150% van de standaardvergoeding.  

- Er mogen 3 flexibele contracten worden aangegaan in 3 jaar tijd voor er een vast contract 
aangeboden moet worden. Voorheen mochten er 3 flexibele contracten in maximaal 2 jaar tijd 
worden aangegaan. Hiermee is dus sprake van een ketenverruiming.  
 

Voor ondernemers schuilen er grote problemen in de wijzigingen die de wet arbeidsmarkt in balans 
voor ogen heeft. Met de WAB wordt wederom het werkgeverschap voor ondernemers niet 
aantrekkelijker gemaakt. Het grootste probleem van de WAB is dat de nadruk ligt op het duurder en 
meer “vast” maken van flexibele arbeid. Dit zorgt louter voor extra kosten en risico’s bij ondernemers, 
terwijl het niet aantrekkelijker wordt om werkenden in (vaste) dienst te nemen. Bijkomend probleem 
is dat het wetsvoorstel op sommige punten onduidelijk is en ook daarom risico’s voor ondernemers 
meebrengt. 

- Het maken van een verschil in de WW-premie voor vaste en flexibele contracten moet volgens 
het kabinet ervoor zorgen dat er meer mensen in vaste dienst worden genomen. Echter, gaat 
het kabinet voorbij aan de wens vanuit de maatschappij en de arbeidsmarkt om werk flexibeler 
in te richten. Op deze manier wordt flexibel gestraft ten opzichte van vast en dat strookt niet 
met de dynamiek in de huidige samenleving.  

- De uitbreiding van het ontslagrecht door middel van de cumulatieve ontslaggrond is een 
welkome wijziging. Echter, gaat deze verandering gepaard met een hogere transitievergoeding 
wanneer er gebruik gemaakt wordt van deze cumulatieve ontslaggrond. De gedachte hier 
achter is dat wanneer het juridisch makkelijker wordt gemaakt een werknemer te ontslaan 
hier een hogere vergoeding tegenover moet staan. Onterecht stelt ONL. Wanneer een 
procedure wordt uitgebreid, is er geenszins sprake zijn van een versimpelde ontslagvariant. Je 
gaat enkel breder toetsen.  

- De wet voorziet niet in een pensioenplafond ten aanzien van de transitievergoeding. Het is 
onrechtvaardig voor ondernemers dat zij moeten voorzien in deze vergoeding, wanneer er 
geen sprake is van een transitie naar ander werk. De transitievergoeding is enerzijds een 
compensatie voor ontslag en anderzijds bedoeld om de transitie van werknemers naar een 
andere baan te vergemakkelijken. Het is vreemd dat de volledige transitievergoeding 
toegekend wordt als er geen schade te compenseren valt én er geen transitie naar ander werk 
plaatsvindt. Daarnaast is het nu mogelijk dat de vergoeding voor iemand die bijna met 
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pensioen gaat hoger uitvalt dan het loon dat nog verdiend zou worden bij een dienstverband. 
Dit is voor ondernemers een doorn in het oog.  

- De WAB creëert de verplichting voor werkgevers om al na één werkzame dag een 
transitievergoeding uit te keren, bij ontslag. Het moeten betalen van een transitievergoeding 
vanaf de eerste dag zal, gecombineerd met de premiedifferentiatie, bepaalde sectoren 
onevenredig zwaar treffen. In het bijzonder moet hierbij aan de horeca-; agrarische-; en 
recreatiesector gedacht worden, die veelal voor kortere periodes met flexibele arbeids- 
contracten werken, afhankelijk van bijv. het weer.  

 
2020 
Wet openheid overheid – WOO (Commissie BZK) 
De wet open overheid is in 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Deze nieuwe wet vervangt de 
wet openbaarheid van bestuur. Echter, heeft de Eerste Kamer nog niet in kunnen stemmen met de 
nieuwe wetgeving. Dit komt doordat het ministerie van BZK achterloopt met de uitvoeringstoetsen 
van de wet en consultatie van stakeholders achterligt op schema. Naar verwachting zal de Woo in 2020 
in werking treden. In de loop der tijd zijn vele nuances aangebracht in het wetsvoorstel evenals het 
feit dat er zaken zijn geschrapt vanwege politieke beweegredenen. De wet kent de volgende 
uitganspunten ten opzichte van zijn voorganger de Wob: 

- Een transparante overheid die openheid geeft van zijn acties en overwegingen in een sterkere 
mate dan onder de wetgeving Wob.  

- De reikwijdte van documenten die gepubliceerd dienen te worden is aanzienlijk vergroot. 
- De termijn van verplichte publicatie is ingekort.  
- Tot slot zijn weigeringsgronden die een uitweg bieden voor de overheid om publicatie 

(tijdelijk) te voorkomen ingeperkt.  
 

Op het eerste gezicht lijkt er geen directe link aan ondernemerschap te liggen bij deze nieuwe 
wetgeving. Echter, kan er op een paar punten in de Woo bezwaar gemaakt worden vanuit het MKB. 

- De overheid werkt in veel gevallen samen met het bedrijfsleven. Doordat de overheid meer 
openheid moet geven, zijn ze genoodzaakt documenten over partners ook vrij te geven. Dit 
heeft tot gevolg dat bedrijfsspecifieke informatie op straat komt te liggen. Hierbij kan gedacht 
worden aan productprijzen, bedrijfsstrategieën en technologische ontwikkelingen. 

- Naast het feit dat gevoelige informatie van bedrijven openbaar gemaakt kan worden zet het 
ook de rem op doorontwikkeling van publiek-private samenwerkingen. Veel uitdagingen 
worden in gemeenschappelijkheid van het bedrijfsleven en de overheid aangepakt. Echter, zal 
de participatie van bedrijven afnemen wanneer risico’s voor hen oplopen. Een gevolg dat een 
innovatief land als Nederland niet moet willen veroorzaken, met alle maatschappelijke 
uitdagingen die voor ons liggen.  

 
2019 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen – Pensioenonderhandelingen 
(Commissie SZW) 
Na lang onderhandelen kwam er in 2019 een doorbraak in de pensioenonderhandelingen. 
Werkgevers- en werknemersorganisaties doorbraken samen in de SER de impasse waar het dossier 
tijden lang in verkeerde. Echter, staat er een opvallend punt in het pensioenakkoord dat slecht 
geplaatst kan worden in dit verband. Er wordt namelijk de doelstelling vastgesteld om voor de zomer 
van 2020 een kabinetsvoorstel te hebben geformuleerd over een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zelfstandigen. Waar zelfstandigen oorspronkelijk zichzelf niet hoeven te verzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid, moet dit nu wel gaan gebeuren. Op twee punten valt er bezwaar te maken ten 
aanzien van deze handelswijze.  

- Een groot aandeel van de zelfstandigen heeft deze manier van werken gekozen vanwege dat 
zij de baten vinden opwegen tegen de risico’s van plotselinge ongewenste arbeidsongeschikt- 
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heid. De wijziging beperkt zelfstandigen in hun vrijheid met het nemen van risico’s en het 
gebruikmaken van alternatieve vormen van verzekeren.  

- Echter, is er ook een groep binnen de zelfstandigen die van mening zijn dat het wel verstandig 
is het gesprek met elkaar aan te gaan over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
zelfstandigen. Zij zijn echter monddood gemaakt doordat zij geen stem hebben gekregen in dit 
voorstel. Aan de tafel van het pensioenakkoord is dit onderwerp beklonken. Hier had het in 
principe nooit op tafel mogen liggen.  
 

Enerzijds bestaat er dus de mening dat deze verzekering met de daarbij behorende premie niet bij het 
basisuitgangspunt van het ondernemerschap past. Vanwege dat de kosten niet te dragen zijn voor 
zzp’ers. Anderzijds is er het uitgangspunt dat het wel verstandig is om de mogelijkheden op dit 
onderwerp met elkaar te verkennen. Echter, is het dan wel van belang dat degenen aan tafel zitten die 
het onderwerp aangaan. Namelijk vertegenwoordigers van de zelfstandigen en niet de traditionele 
gesprekspartners, die van origine niet staan voor de belangen van zelfstandigen. Dit onderwerp is 
terecht gekomen in het pensioenakkoord vanwege dat bepaalde politieke partijen het voorwaardelijk 
achten, wilden ze het akkoord steunen. Het heeft inhoudelijk weinig te maken met de pensioen- 
onderhandelingen.  
 
2019 
Btw-verhoging (Commissie Fin.) 
De algemene politieke beschouwingen van september 2018 over de begroting van de rijksoverheid in 
2019 stonden in het teken van de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Daarnaast 
werd het lage btw-tarief ook verhoogd in het belastingplan 2019 van 6% naar 9%. Dit tarief geld voor 
de overgrote meerderheid van het aantal goederen en diensten. Samenvattend moet er vanaf 2019 
dus meer geld betaald gaan worden voor boodschappen. Voor ondernemers in het MKB waren er 
vanaf 2019 twee opties over deze btw-verhoging:  

- Ondernemers konden ervoor kiezen de prijzen van hun goederen en diensten niet te verhogen. 
Deze keuze zorgt er echter direct voor dat de winst van de ondernemer zelf 3% minder is dan 
voorheen. De ondernemer zal meer omzet moeten genereren om hetzelfde winstresultaat te 
behalen.  

- Een andere optie voor ondernemers is het meebewegen in hun prijzen met de tariefverhoging. 
Hierdoor zullen prijzen voor consumenten hoger worden. Het risico bestaat dat consumenten 
nu minder goederen en diensten zullen afnemen, met als gevolg een daling van de winst voor 
ondernemers. 

- Een grote winkelketen berekent de hogere BTW kosten met één druk op de knop door. Dat is 
voor een MKB-ondernemer lastiger. Het ineens verhogen van de prijzen met drie procent zal 
klanten kosten. Dat was het geval bij eerdere Btw-verhogingen en dat zal nu niet anders zijn. 
Voor de kleine ondernemer is het vaak administratief een veel te grote klus om voor elk 
product de nieuwe prijs te berekenen. Een groot deel van de ondernemers heeft geen 
geautomatiseerd systeem. Hij of zij zal met een pen en rekenmachine in de hand voor elk 
product een nieuw prijskaartje moeten plakken. 

- Ondernemers in de grensstreken ervaren zelfs nog meer negatieve gevolgen van een BTW- 
verhoging. Voor hen betekent een Btw-verhoging dat de klant gewoon de grens oversteekt. 
Het product is aan de andere kant van de grens immers plotsklaps meerdere procenten 
goedkoper geworden. Voor een consument is de keuze dan al snel gemaakt. 

 
Door de btw-verhoging wordt een ondernemer dus in een spagaat gedreven. Ondernemers moeten 
nu kiezen: de kosten doorberekenen en klanten verliezen óf deze zelf ophoesten. Terwijl heel 
Nederland lastenverlagingen krijgt, mag het MKB hiervoor betalen. Dit is oneerlijk en slecht voor de 
Nederlandse economie. 
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2019 
Uitbreiding geboorteverlof (Commissie SZW) 
Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners in Nederland uitgebreid. Op het eerste gezicht 
een nobel streven van de overheid om partners meer tijd te gunnen dan voorheen bij de geboorte van 
een kind. Echter, hoe nobel de uitbreiding van het verlof dan ook mag zijn, komt een groot deel van 
de uitwerking wel op het bordje terecht van ondernemers. De wijziging van de wet komt op het 
volgende neer:  

- Partners krijgen één werkweek verlof, voorheen betrof het verlof drie dagen. Nu mag het 
aantal uren worden opgenomen dat men normaliter in één werkweek werkt. 

- Per 1 juli 2020 kan, naast de eerste week via het UWV, een aanvullend geboorteverlof worden 
aangevraagd van 5 weken.  Gedurende deze periode ontvangt de werknemer 70% van zijn of 
haar loon.  
 

De uitbreiding van het geboorteverlof heeft een positieve uitwerking voor individuen die zojuist een 
kind hebben gekregen. Echter, heeft deze ruimhartige uitbreiding van de overheid een aantal fikse 
negatieve effecten voor het MKB. 

- De uitbreiding van de kosten van het ‘standaard’ geboorteverlof zijn direct voor de rekening 
van ondernemers.  

- Het aanvullend geboorteverlof wordt indirect ook gefinancierd door ondernemers. Het UWV 
keert namelijk dit verlof uit. Om in de kosten voor dit aanvullend verlof te voorzien is de 
basispremie voor werkgevers verhoogd.  

- Doordat een medewerker maximaal zes weken afwezig is, moet er vervanging worden 
gezocht. De kosten hiervoor zijn voor de werkgever. 

- Administratieve lasten die gepaard gaan met de inrichting van het geboorteverlof en het 
zoeken van vervanging voor de desbetreffende werknemer zijn voor de ondernemer.  
 

Grote bedrijven hebben een HR-afdeling waar de administratieve lasten kunnen worden opgevangen. 
Daarnaast is het voor hen makkelijker te schuiven met personeel om het werk zo op te vangen. Kleine 
bedrijven hebben echter niet zo’n afdeling, voor hun levert dit dus een hoop meer werk op en moet 
er tijdelijke vervanging worden gezocht. Daarnaast zijn de financiële gevolgen voor kleine 
ondernemers met gemiddeld 4 tot 7 werknemers erg groot. Deze nieuwe wetgeving regelt het 
partnerverlof helemaal dicht, waardoor maatwerk tussen werkgevers en werknemers niet meer 
mogelijk is.  
 
2018 
Wet digitale overheid – Wet DO (Commissie BZK) 
De wet digitale overheid maakt onderdeel uit van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van 
kabinet Rutte-III. Het kabinet heeft de ambitie de overheid op een passende wijze te digitaliseren en 
zodoende streven ze naar een hoger niveau om de veiligheid van gegevens van individuen te kunnen 
garanderen. De nieuwe wet is gebaseerd op de volgende nieuwe uitgangspunten: 

- Het verplichten van het hanteren van verhoogde standaarden omtrent elektronisch verkeer 
van de overheid. 

- Het aanscherpen van regels omtrent informatieveiligheid. 
- Het formuleren van het beheer van diensten en voorzieningen, van digitale structuren omtrent 

beveiliging van persoonsgegevens.  
- De overgang van DigiD op eID om het veiligheidsniveau van deze digitale infrastructuur op te 

hogen van ondermaats naar substantieel of hoog.  
 

Dit wetsvoorstel kent een hoop complexiteit en ook een aantal nadelige effecten voor 
ondernemers in het MKB. De wet poogt gestalte te geven aan een overzichtelijke digitale 
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infrastructuur met heldere ‘spelregels’ voor iedereen, echter bewerkstelligt het voorstel het 
tegenovergestelde. 
- In plaats van het digitaal inloggen bij (semi-)overheidsdiensten universeel en aantrekkelijker 

te maken, komt dit wetsvoorstel met een complex Multi stelsel. Ten eerste maakt de overheid 
een onderscheid tussen private en publieke identificatiemiddelen. Ten tweede tussen 
middelen voor burgers en ondernemingen. In praktijk lopen die domeinen en hoedanigheden 
door elkaar. Dit zorgt voor onduidelijkheden wanneer welk middel gebruikt kan worden. Ook 
zorgt dit onderscheid voor verschillen in de middelen, het toepassingsbereik, de marktwerking 
en het toezicht. 

- Het wetsvoorstel is zeer ingewikkeld. ONL vindt dit onwenselijk, aangezien ondernemers 
moeten kunnen begrijpen hoe de markt voor identificatiemiddelen werkt. Verduidelijking van 
het wetsvoorstel en de MvT is nodig om onnodige risico’s en onduidelijkheden voor 
ondernemers te voorkomen. 

- Het wetsvoorstel biedt de overheid de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een 
ontsluitende dienst; de routeringsvoorziening. Dit wordt op dusdanige wijze gedaan dat de 
bestaande ontsluitende dienst uit de private sector aan de kant wordt geschoven. Dat leidt tot 
kapitaalverspilling en de onnodige doorberekening van kosten die ten laste worden gelegd aan 
burgers en bedrijven. 

- Waar het wetsvoorstel tegemoetkomt aan de wens van de Nederlandse overheid en de 
verplichting de EU om een betrouwbaarder inlogmiddel dan het huidige DigiD te introduceren, 
is dit op dusdanige wijze gedaan dat veiligere identificatiemiddelen uit de private sector aan 
de kant worden geschoven en dat die door de overheid opnieuw worden uitgevonden. ONL 
vindt dat op die manier innovatiekracht van de markt in de kiem wordt gesmoord. 

 
2017 
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie – DBA (Commissie SZW en Fin.)  
De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de opvolger van de VAR-regeling. De nieuwe 
wet diende meer helderheid te geven over het verschil tussen zzp’ers en werknemers. Daarnaast zou 
schijnzelfstandigheid beter aangepakt moeten kunnen worden. Jammer genoeg is de wet in beide 
doelen niet geslaagd en is er enkel meer onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan voor zowel 
opdrachtgevers als opdrachtnemers. Door deze problematiek durven opdrachtgevers geen 
opdrachten uit te geven waardoor zzp’ers opdrachten mislopen.  
 
De wet DBA, staat symbool voor een langlopend traject waar nog geen licht is te zien aan het einde 
van de tunnel. Samenvattend moet de wet context geven aan het verschil tussen de arbeidsrelatie van 
een zelfstandigen en werknemers, met hun opdrachtgever of werkgever. De wet is opgeschort tot 
januari 2021, dan pas zullen er nieuwe maatregelen komen. Door het uitstellen van oplossingen voor 
deze problematiek heerst er een hoop onzekerheid voor een hoop opdrachten.  
 
De belastingdienst kan achteraf boetes opleggen wanneer er toch sprake is geweest van een 
dienstverband voor een werknemer. De toetsingscriteria over de verschillen tussen werknemers en 
opdrachtnemers zijn onduidelijk waardoor handhaving een subjectief fenomeen wordt. Opdracht- 
gevers durven het daardoor niet aan om opdrachtnemers opdrachten te geven, waardoor opdracht- 
nemers miljoenen euro’s aan opdrachten mislopen.  


