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Koolmees schiet zzp-wet af,
maarheeftnoggeenalternatief
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Het overgrote deel van de Neder-
landsezzp’ersenhunopdrachtge-
vers kan gerust ademhalen, suste
ministervanSocialeZakenWouter
Koolmees (D66)gistermiddag.De
impopulaireWet DBA, die zoveel
twijfel heeft gezaaid over wie zich
zelfstandigondernemermagnoe-
menenwieniet, gaatnogeensan-
derhalf jaar inde ijskast.Goedwil-
lendepartijenhoevengeenboetes
te vrezen, ook als bij controle van
de fiscus achteraf blijkt dat niet
alles in dehaakwas.
Koolmees en staatssecretaris

van Financiën Menno Snel (ook
D66) distantieerden zich gisteren
maar al te graag van de besmette
Wet DBA. Die was in 2016 gelan-
ceerddoorRutte II omschijnzelf-
standigheid tebestrijdenenmeer
helderheid te verschaffen over de
positievandezzp’ers.Hetontaard-
de ineenfiascoenhevigverzetvan
deTweedeKamer,nadat veel legi-
tiemezzp’ersopdrachtenhadden
verlorenen inpayrollconstructies
waren gedrukt door opdracht-
gevers die naheffingen vreesden.
Dewet isnooitactiefgehandhaafd,
endat blijft dus zo tot 2020.

Deenigepartijendienunogiets
te vrezen hebben, zijn kwaadwil-
lenden, die ‘opzettelijk een situa-
tievanevidenteschijnzelfstandig-
heid latenvoortbestaan’, schrijven
detweebewindsliedenineenbrief
aandeTweedeKamer.De jachtop
deze kwaadwillenden wordt zelfs
opgevoerd, beloven Koolmees en
Snel:nietalleendeernstigegeval-
len,maarook ‘gewone’kwaadwil-
lendenkomen inhet vizier vande
Belastingdienst. De boodschap:
Rutte III is problemen vanuitbui-
tingvanzzp’ers ‘aandeonderkant’
niethelemaaluithetoogverloren
en gaat niet op zijn handen zitten
in 2018.

Hoe Financiën de jacht precies
wil intensiveren en verbreden, is
nietduidelijk:debewijslastdiede
fiscusmoetverzamelenomaante
tonendater sprake is vanopzette-
lijkeschijnzelfstandigheid, isder-
mateuitputtenddathet totnutoe
bijna onmogelijk is gebleken om
kwaadwillenden echt te grazen te
nemen. En aan die bewijslast ver-
andert verder niets, legde staats-
secretaris Snel vrijdag uit in een
toelichting.

Koolmees en Snel erkenden in
hun Kamerbrief dan ook dat de
doorbraak in dit taaie zzp-dos-
sier moet komen in 2020, in de
vorm van aanpassingen van het
arbeidsrecht, het fiscale recht en
het sociale zekerheidsrecht, ‘met

implicaties voor de uitvoering en
handhavingdooronderanderede
BelastingdienstenhetUWV’.Rut-
te IIIwil bovendien voor 2019 een
herziening vanhet begrip gezags-
verhouding,omvooreensenaltijd
scherp te kunnen krijgen wie als
werknemermoet worden aange-
merkt, en wie als zelfstandig on-
dernemer. ‘Wezijnditalseendolle
aanhetuitwerken’, zeiKoolmees.
Al met al een bijzonder com-

plexe, ambitieuze operatie dus,
die alleen nogmaar ingewikkel-
derwordt inhetafstemcircusmet
tientallen ‘veldpartijen’ en belan-
gengroepen.Veel vanhentrekken
verschillendekantenop.Hunme-
dewerking en draagvlak is niette-
min nodig, wil Rutte III nog een
mislukking à laDBA voorkomen.

Waar de zzp-lobbyorganisaties
vrijdag vooral opgelucht reageer-
dendatdeDBAeenstilledoodgaat

Doorbraak in
zzp-dossier
moet komen in
2020, zeggen
bewindslieden
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Kabinet belooft jacht op kwaadwillenden te intensiveren

sterven, toondevoorzitterMaurice
Limmen van de op een na groot-
ste vakbond CNV zich gisteren
bijzonder ongelukkig. De scheef-
groei,onzekerheidenoneigenlijke
concurrentie op de arbeidsmarkt
neemtalleenmaar toenudepoli-
tiek zich afzijdig houdt, vindt de
vakbondsman.

‘Dit isheelslechtnieuws’, stelde
Limmen. ‘Iedereenmagzijngang
gaan tot 2020. Uitbuitende op-
drachtgevers kunnen rustig gaan
slapen. En de slachtoffers daar-
van worden aan hun lot overgela-
ten.Depolitiekhoortordenendte
werk te gaan,maar om onrust uit
deweg te gaan schuiftmen de za-
kenverdervoorzichuit.Hetwordt
er alleenmaarmoeilijker op om
strakswel integrijpen. Ikvoorspel:
ookdenieuwemaatregelen inhet
regeerakkoordgaannogeenstorm
vankritiek opleveren.’
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