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Eenzelfstandigebouwvakker zonder
personeelmoet zometeengoedopletten
welkehamerof troffel hij gebruikt.Ook
zijn opdrachtgever dient erop toe te zien
dat de ingehuurdekracht zelf spijkers
en cementmeebrengtnaarhetwerk. In
demodelovereenkomst voor debouw,
waarmeedeBelastingdienst gaat be-
oordelenof er geen sprake is van schijn-
zelfstandigheid, staat namelijk dat
zelfstandigen zonderpersoneel (zzp’ers)
bij hunwerkgebruikmaken vaneigen
gereedschapeneigenmateriaal.

Het voorbeeld vandebouw illustreert
volgensbelastingadviseur Jan-Bertram
Rietveld vanEYdeonzekerheiddie
ontstaat als per 1 april deVerklaring ar-
beidsrelatie (VAR)wordt vervangendoor
deWetderegulering arbeidsrelaties
(DBA). Als opdrachtgever
enopdrachtnemer een
modelovereenkomst
sluiten endeopdracht
wordt conformdie
overeenkomstuit-
gevoerd, gaat deBe-
lastingdienst ervan
uit dat er sprake is
van zelfstandig on-
dernemerschap.

Maarhoeoordeelt
defiscus als de zzp’er
een stukgereedschap
thuisheeft laten liggen
endehamer van zijn op-
drachtgever gebruikt, vraagt
Rietveld zich af. Is er dan sprake vaneen
dienstverband,waardoordeopdracht-
gever opeenswerkgever blijkt te zijn en
de zzp’er al evenplotselingwerknemer?
Enwatdoet een rechter als een zzp’er
betoogt dat hij zijn opdracht in eenge-
zagsverhoudingmet zijn opdrachtgever
heeft uitgevoerd, endus aanspraakkan
makenopeendienstverband?

EenVAR-verklaring vandefiscus vrij-
waart opdrachtgevers vandeze risico’s
en legt de verantwoordelijkheid voor
het zelfstandig ondernemerschapbij
de zzp’er.Maarhet afgeven van500.000
VAR-verklaringenper jaar is, volgens

staatssecretaris EricWiebes vanFinan-
ciën, een zwarebelasting voordefiscus.
Laat staandat defiscus toekomt aan
controle op schijnzelfstandigheid.

Denoodzaakomde regels te verande-
ren staat echter ter discussie.DeRaad
vanStatemerkte in zijn vernietigende
advies al opdat omvang vanhet pro-
bleemvan schijnzelfstandigheidon-
duidelijk is. Rietveldpleit ervoor de vra-
genlijst voor eenVAR-verklaring aan te
scherpenende controle te verbeteren in
plaats vanopdrachtgevers op te schepen
metonzekerheid.

Denieuwewetbiedt veelminder
zekerheiddandeVAR, zegt ookbelas-
tingadviseurCorOverduin vanGrant
Thornton.Demodelovereenkomsten
misseneenwettelijke basis endegebo-
den vrijwaring is voorwaardelijk. Als de
fiscusbij controle oordeelt dat in feite

sprake is van eendienstverband,
draait deopdrachtgever als-

nogop voor loonbelasting
en sociale premies, ter-
wijl de opdrachtnemer
zijnfiscale voordelen
als zzp’er verliest.

Overduin zegt dat
dewetswijziging
tot veel onrust bij
zijn klanten leidt:
‘Ze zijn veel terug-
houdender ommet
zzp’ers in zee te gaan.

Deonzekerheiddie
denieuwewet teweeg-

brengt, zal daardoor een
remmendeffect hebbenopde

economische groei.’
Directeur JurrienKoops vandeAlge-

meneBondUitzendorganisaties (ABU)
meentdat denieuwewet zijndoel voor-
bij schiet: ‘Er bereikenmij steedsmeer
signalen vanbedrijvendiede risico’s
van zzp-inhuurhelemaal nietmeer
aandurven.Het doel vandeDBAwasde
relatie tussenopdrachtgever en –nemer
beter inbalansbrengen, en ingeval van
schijnconstructiesmeermensen in
vaste dienst krijgen.Diedoelen zullen
niet bereiktworden.Deopzet vanAs-
scher (minister vanSociale Zaken, red.)
wasminderbemiddeling enhet aantal

Gedeelde verantwoordelijkheid voor
schijnzelfstandigheid leidt tot onzekerheid
bij bedrijven en pakt nadelig uit voor
zelfstandigen, zeggen experts

500.000

De half miljoen VAR-ver-
klaringen per jaar zijn de
fiscus boven het hoofd

gegroeid

VAR-verklaringen

flexconstructies terugdringen.Maarde
ketenwordt juist langer.Hoegroter de
onzekerheid, des te langer deketen, dat
is eenkeurigewetmatigheid.’

MaartenPost vanbelangenorganisatie
ZZPNederland constateert dat er bij op-
drachtgevers veel onwetendheid is over
denieuwe regels. ‘Veel bemiddelaars

makendaar gretigmisbruik van’, zegt
hij. ‘Er ontstaan vormen van zzp-bemid-
delingwaarbij demarges voor tussen-
personen torenhoog zijn, tot zelfs 30% in
de zorg.Daar draait de zelfstandige voor
op, die krijgt een lager tarief.De vraag is
bovendienof deopdrachtgever in zo’n
constructiewel echt is gevrijwaard en
ofhetniet gewoongaat omeen schijn-
constructie in eenandere vorm.’

Detacheringsbedrijf IT Staffinguit
Nieuwegein zegt veelmeerwerk teheb-
bendoordebeoogdewetswijzigingper
1 april.Maar onverdeeld gelukkig is
financieel bestuurderMarcNijhuisniet.
‘Het probleemvan schijnzelfstandigheid

is relatief klein endaar gaanwenumet
eenbazookaop schieten. Veel bedrijven
beginnen zich zorgen temakenenwillen
geendirecte relatiemet zzp’ersmeer’,
aldusNijhuis.

‘Wijworden steeds vaker ingezet om
teontzorgen, ookdoorministeries en
provincies.Maardatwil niet zeggendat
wij likkebaardend toekijken, integen-
deel: wijmoetenook inventariseren
welke risico’swe zelf lopen.Wij hebben
1500 ICT-professionals onder contract.
Het kan zijndatwe eenaantal professi-
onalsmoetenoverzettennaar eenuit-
zendconstructie.Daar valt nunogniets
definitiefs over te zeggen.’

Uitgesteld

De behandeling van de
Wet deregulering arbeids-
relaties (DBA) aanstaan-
de dinsdag in de Eerste
Kamer is uitgesteld. Het
wachten is op antwoorden
van staatssecretaris Eric
Wiebes van Financiën op
schriftelijke vragen.
De Tweede Kamer ging vo-
rig jaar juli akkoord met de
wet. Alleen de SP stemde
tegen. In de Eerste Kamer
toonden echter ook CDA
en D66 zich kritisch. Daar-
om is invoering van de wet
al drie maanden vooruit-
geschoven, naar 1 april.
Het uitstel heeft vrucht af-
geworpen, zegt CDA-sena-
tor Marnix van Rij. Wiebes
heeft 2016 bestempeld als
overgangsjaar, waarin de
fiscus terughoudend zal
zijn bij handhaving van de
nieuwe regels. Verder is er
vooruitgang geboekt met
de modelovereenkomsten,
aldus Van Rij. D66-senator
Alexander Rinnooy Kan
zegt dat zijn twijfels juist
zijn toegenomen. Maar
met alleen D66 en SP
tegen komt de wet niet in
gevaar.

‘Er bereikenmij steeds
meer signalen van
bedrijven die de risico’s
van zzp-inhuur helemaal
niet meer aandurven’
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