
Zzp’ersworden
inuitzendbanen
gedrukt vanwege
twijfelWetDBA
Grote ondernemingen kiezen voor
zekerheid: ondanks de extra kosten ruilen
ze zelfstandigen in voor uitzendkrachten

tenverstrikt ineenwirwar vanantwoorden
als ze eenmodelovereenkomst voorleggen
aandeBelastingdienst. ‘Dewetmaaktheel
duidelijkonderscheid tusseneenovereen-
komstvanopdrachteneenarbeidsovereen-
komst’, zegtLangevoord. ‘Maarwatvolgens
deweteenopdrachtovereenkomstis,noemt
deBelastingdienstvaakeenarbeidsovereen-
komst. Dat is frustrerend hoor’, zegt Lan-
gevoord.

Omdatbedrijvengeenduidelijkheidkrij-
gen,vervangenuitzend-enpayrollkrachten
dezzp’ers. ‘Vanmediabedrijven,totbanken,
verzekeraars enbouwbedrijven, ze schrap-
pen allemaal nog steeds opdrachten’, zegt
Rietveld. Zijn klanten voelen zich gedwon-
gen payrollbedrijven in de arm te nemen,
debedrijvendie, zo zegtRietveld, defiscus
altijdheeftbestempeldals ‘deslechtepart-
ners’.Defiscusvindtvolgenshemvanalles
fout, ‘maar kunnen ze je niet vertellenwat
wel goed is’.

Defiscalistenproevenookbij de inspec-
teursvandeBelastingdienst frustratieover
degangvanzaken. ‘Bevriezen isdoenalsof
er niets aan de hand is’, zegt Rietveld, die
constant een team van 25man op deWet
DBA heeft zitten. ‘Iedereen, ook de fiscus
is het erover eens dat niets doen juist niet
deoplossing is.’

Defiscalistenkijkenuitnaareennieuwe
staatssecretaris die handhaving en uitvoe-
ringvandewetzondergezichtsverliesvanta-
feldurft tevegen.Onderfiscalistenbrokkelt
desteunvoordewetsteedsverderaf.Ookde
commissie-Boot, diedeWetDBAevalueer-
de,steldeingrijpendemaatregelenvoorom
opdrachtovereenkomstentussenopdracht-
gever en zzp’er te beoordelen. De commis-
siesteldevoortekijkennaartarief,duurvan
de opdracht en of ermensen in dienst zijn
metdezelfde taak.

Langevoord, Emmerig en Rietveld zijn
eveneensvoorstandervandezecriteria.Op
diemanier is tebepalenofzzp’ersonafhan-
kelijke of afhankelijke ondernemers zijn.
Alle soorten recht, van huurrecht tot con-
sumentenrecht kijken naar afhankelijk-
heid versus onafhankelijkheid, zeggen de
fiscalisten.Datmoetvolgenshenookinhet
belasting-enarbeidsrechtmogelijkzijn. ‘Al-
leenalsheteenafhankelijkeondernemeris,
moet jehembeschermeninhetregimevan
het arbeidsrecht’, zegtRietveld.
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Grote bedrijven ruilen zzp’ers in voor uit-
zendkrachten.Zekiezenhetzekerevoorhet
onzekere zolang de onduidelijkheid rond
de toekomst van deWet DBA voortduurt.
DatblijktuiteenrondgangvanhetFDlangs
toonaangevendefiscalistendiehetgrootbe-
drijf adviseren.

DeWet DBAmoet sindsmei vorig jaar
zelfstandigen zonder personeel scheiden
van schijnzelfstandigen. Na problemen
rond de uitvoering—werknemers bleken
massaalzzp’ersaandekanttezettenomge-
doemetdefiscustevoorkomen—schortte
staatssecretarisEricWiebesvanFinanciën
innovemberdehandhavingoptot1 janua-
ri 2018.De regeling verdween inde ijskast.

MaardatgebaarvanWiebeseneenreeks
sussende brieven en toespraken hebben
nauwelijks geholpen omde onrust te be-
zweren, zeggen Boris Emmerig vanHolla
Advocaten,AleidLangevoord vanLoyens&
LoeffenJan-BertramRietveldvanEY.Voor-
al opdrachtgevers in de bouw, het bank-
en verzekeringswezen en demediawereld
verkeren in opperste verwarring over wel-
kezzp-opdrachteenschijnconstructie isen
welkeniet.Zegaandaaromdoormethetop-
schortenvanzzp-opdrachten,de lijndiezij
vorig jaar in ganghebbengezet.

‘Er ismeervoornodigdanroependatbe-
drijven tot 1 januari 2018 geen boetes krij-
gen’, zegt Emmerig. ‘De wet blijft gewoon
vankracht.Dit soort concerns zijn olietan-
kers, zij vragenomzekerheden.Als dieuit-
blijven, keer je zeniet zomaar om.’

Uitzendkrachten bieden soelaas omdat
zij invastedienstzijnbijeenuitzendbureau,
datsocialepremiesafdraagt.Het feitdatde
uitzendbaan vaakduurder is dande zzp’er
diehij vervangt, nemenbedrijvenvoor lief,
zegt Langevoord. ‘Voor €10.000 koop je de
garantie dat je achteraf geengedoekrijgt.’

Volgens Langevoord raken zijn cliën-

‘Er is meer voor nodig
dan roepen dat
bedrijven tot 1 januari
2018 geen boetes
zullen krijgen’
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