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staat en recht

de getroffen zzp-markt. Alle reden 
dus om deze voorstellen uit te voe-
ren! Op een mooi 2017. 

Lisette van Rossum

Fiscalist en senior beleidsmedewerker 
zzp-dienstverlening Algemene Bond 
Uitzendondernemingen (ABU)

Als we kijken naar de onderkant 
van de arbeidsmarkt dan vinden 
wij dat er een gelijk speelveld 
moet komen voor alle werkenden. 
Ongeacht het soort contract. Maak 
het aantrekkelijk voor werkgevers 
om arbeidsovereenkomsten aan 
te bieden. Doe dat door de concur-
rentie op basis van fiscale prikkels 
en sociale zekerheid weg te nemen. 
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan 
het verminderen van de duur van 
loondoorbetaling bij ziekte.
Dit zijn allemaal zaken voor de wat 
langere termijn en voor het nieuwe 
kabinet.
Wat te doen op de korte termijn? 
Wij vinden het belangrijk dat het 
vertrouwen in de zzp-markt wordt 
hersteld. Wij vinden het bieden van 
duidelijkheid hierbij erg belang-
rijk. Dus maak duidelijk wat van 
opdrachtgevers en opdrachtnemers, 
ondanks het uitstellen van de 
handhaving van de Wet DBA, nu 

krijgen. Dus niet de zelfstandige 
definiëren als een afwijking van 
een werknemer. Nee, zorg voor een 
eigen definitie in het fiscale domein 
(via de Wet op de loonbelasting 
1964 en de Wet inkomstenbelasting 
2001) en een eigen civielrechtelijke 
positie naast de werknemer met een 
arbeidsovereenkomst. Dit kan prima 
naast elkaar bestaan.

Arbeidsrecht
De ABU is kritisch op de haalbaar-
heid van het sleutelen aan de 
definitie van de arbeidsovereen-
komst. Met name als het gaat om 
de criteria ‘gezag’ en ‘vrije vervan-
ging’. Waarom? Sinds 1907 liggen 
deze criteria verankerd in de wet. 
Jurisprudentie heeft ervoor gezorgd 
dat deze twee elementen zich in de 
praktijk ontwikkeld hebben tot wat 
ze nu zijn. Ons voorstel zou zijn om 
de herijking van het arbeidsrecht te 
laten rusten. 

wordt verwacht. Neem de model-
overeenkomst en de (goede) wil van 
partijen als uitgangspunt. Laat de 
feitelijke situatie voorlopig buiten 
beschouwing. Dit ligt in lijn met 
het voorstel van staatssecretaris 
Wiebes om alleen te handhaven bij 
evidente gevallen van fraude. Zet de 
ingezette koers van professionalise-
ring van de zzp-markt verder voort. 
Hanteer een voor de zzp-markt werk-
bare termijn van maximaal twee jaar 
waarbinnen een zelfstandige aaneen-
gesloten bij één opdrachtgever mag 
werken. Regel verder dat die termijn 
toeziet op de toekomst en voor de 
lopende én nieuwe contracten en per 
direct ingaat. 

Nieuwe wetgeving
En tot slot een oproep aan het nieuwe 
kabinet om heel snel met voorstellen 
te komen. Voorstellen die moeten 
dienen als opvolger van de Wet DBA. 
Het geeft rust en duidelijkheid aan 

Het jaar 2017 is nog maar net 
begonnen. Toch wil Lisette 
van Rossum van de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen 
nog een keer terugkijken naar 
vorig jaar, naar het gedoe 
met de Wet Deregulering 
 Beoordeling Arbeidsrelaties, 
om te bezien hoe het nu ver-
der moet met de zzp-markt.

Werk in inkomen (

De Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties (Wet DBA) haalde de 
eindstreep van 2016 niet. Na heel 
veel tumult in de media, de vele 
Kamervragen, de rondetafelgesprek-
ken en de debatten in beide Kamers 
over de kwestie moest staatssecreta-
ris Wiebes van Financiën wel kleur 
bekennen. De Wet DBA werd in de 
ijskast gezet. Dit is eigenlijk wel 
bijzonder, omdat de Wet DBA niet 
meer is dan het schrappen van een 
paar fiscale wetsartikelen. 
Maar hoe nu verder? De huidige 
onzekerheid kan en mag absoluut 
niet te lang voortduren. Zzp’ers 
moeten gewoon aan de slag kunnen 
als opdrachtnemer en doen waar 
ze goed in zijn. De Algemene Bond 
Uitzendondernemingen (ABU) heeft 
een aantal voorstellen bedacht om 
uit de huidige impasse te komen. 
Welke voorstellen zijn dat?

Beleid
Ten eerste vinden wij dat er een in-
tegrale visie op en hervorming van 
de arbeidsmarkt moet komen. Apar-
te maatregelen, het betere knip- en 
plakwerk, die alleen toezien op de 
regulering van flexibiliteit, zoals de 
Wet DBA en de Wet werk en zeker-
heid, bieden naar onze mening geen 
soelaas. Wij staan in deze conclusie 
niet alleen. Het Centraal Planbureau 
kwam het afgelopen najaar tot een 
zelfde conclusie.
Ten tweede: neem de diversiteit van 
arbeidsrelaties als uitgangspunt 
van het te maken beleid. Zet ‘de 
werkende’ centraal. Ongeacht de 
contractvorm. Dit betekent ook dat 
zelfstandigen een eigen plek in ons 
sociale (zekerheids)stelsel moeten 

De onzekerheid voor de zzp-markt die is ontstaan door het in de ijskast zetten van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, mag niet te lang voortduren, vindt de
Algemene Bond Uitzendondernemingen. Voor de korte termijn moet duidelijk worden wat van opdrachtgevers en opdrachtnemers precies wordt verwacht. Foto: maskot/HH

uitweg impasse Wet dBa geeft zzp-markt rust

SC: platform 
voor uw opinie
sC biedt u de mogelijkheid in een 
opiniebijdrage uw mening te geven 
over in aantocht zijnde wet- en 
 regelgeving of een pleidooi te hou-
den waarom bepaalde regels aan 
verandering of vervanging toe zijn. 
Heeft u een interessante opvatting 
die u wilt delen? Neem dan contact 
op via redactie@sconline.nl.

C ode oranje vanwege sneeuw en ijzel 
komt en gaat. Bestendiger is de Code 
Oranje, die zegt dat democratie aan een 

grondig herontwerp toe is, te beginnen op lokaal 
niveau. Eind oktober 2016 is deze afgekondigd 
door een groep bestuurders, wetenschappers en 
zogeheten ‘actieve burgers’. die laatsten mogen 
natuurlijk niet verward worden met hun pas-
sieve soortgenoten. Wie de plannen van die 
groep wil raadplegen, moet zich eerst registre-
ren op een online platform – democratie en 
transparantie zijn mooi, maar het platform wil 
controle houden. Voor je het weet praten ook 
passieve burgers mee en dan zijn we los. 

Het pleidooi van de groep is verder herkenbaar: 
lokaal zijn er veel initiatieven om bewoners, be-
drijven en belanghebbenden bij beslissingen te 
betrekken en hen te laten meebesturen. dat is 
niet iets van de laatste jaren, democratische 
vernieuwing komt vanouds van onderop. Een 

constante factor is dat al deze initiatieven, van 
referenda tot burgerbegrotingen en van deelra-
den tot g1000, voortdurend tegen wettelijke 
beperkingen aanlopen. Natuurlijk de grondwet, 
maar onder meer ook de gemeentewet, de Kies-
wet en belastingwetten maken de ruimte klein. 
met bijvoorbeeld het bizarre gevolg dat Neder-
land bijna het enige democratische land is waar 
lokaal vertegenwoordigers worden gekozen die 
nauwelijks over de belastingen gaan. Represen-
tation without taxation ondergraaft bestuurlijke 
legitimiteit haast net zo sterk als het omge-
keerde, want de politieke relevantie van een 
bestuurslaag is direct gekoppeld aan het belang 
van de besluiten voor de desbetreffende 
 samenleving. 

daar zit meteen ook een vraag: moet het demo-
cratisch bestel veranderen of kunnen we gewoon 
gemeenten daadwerkelijk bevoegdheden geven? 
En nog een vraag: wie hebben er belang bij extra 

mogelijkheden om mee te besluiten en te bestu-
ren? Toevallig ben ik nu zelf als bewoner actief in 
een participatieproces over een weg. die weg 
loopt pal langs een zogeheten krachtwijk, met 50 
procent niet-westerse allochtonen en 20 procent 
van de huishoudens in de  bijstand. al deze men-
sen hebben last van die weg. En wie zijn er actief: 
inderdaad, de witte werkende burgerij. Wij be-
spreken de plannen met de gemeente, oefenen 
in een vroeg stadium invloed uit en behartigen 
onze deelbelangen. Wij hebben de bureaucrati-
sche competenties en het geduld om hier jaren 
mee bezig te zijn. maar met vertegenwoordiging 
heeft het niks te maken. resultaat van Code 
Oranje kan zijn dat ons soort mensen nog meer 
van dit soort kanalen krijgt, waardoor het bestel 
juist minder democratisch wordt.

die bedenkingen nemen niet weg dat ik plei-
dooien om te kunnen experimenteren met het 
bestel van harte onderschrijf. Zet een experi-

menteerartikel in de gemeentewet en kijk wat 
er gebeurt. Het pleidooi komt mooi voor de Ka-
merverkiezingen, maar de huidige minister 
boorde het direct de grond in. Na wat plichtma-
tige hoerawoorden liet Plasterk zijn orthodoxe 
BZK-geluid horen: experimenteren mag, maar 
wetswijzigingen zijn uitgesloten. Terwijl juist die 
wetten in de weg staan. Het past wel in zijn doe-
helemaal-niks-opstelling van de afgelopen vier 
jaar. Het enige resultaat van deze voor het bin-
nenlands bestuur volledig mislukte regeerperi-
ode is het inzicht dat vernieuwing niet slaagt 
zonder een minister die wat wil, durft en kan.

Code Oranje 
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