FNVneemtgasterugbijDBA
Omstreden zzp-wet moet veelverdieners vrijwaren, eist vakbond

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën)
moet de uitvoering van zijn omstreden
nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) dringend versoepelen,
omdat die ten onrechte grote groepen zelfstandigen brodeloos maakt. Die opmerkelijkeoproepdoenFNV-bestuurslidMariëtte
Patijnendirecteur Josien vanBreda-Hoekstra van FNV Zelfstandigen tegenover het
FD. De vakbond was tot voor kort een van
demeestenthousiastevoorvechtersvande
wet,dieop1meiisingevoerdomhetaantal
schimmigeschijnconstructiesinteperken.
FNV vreest dat bij het opruimen van bedenkelijke constructies te veel legitieme,
succesvolle ondernemers sneuvelen. De
vakbond maakt zich zorgen over de ondoorzichtige, rigide wijze waarop de Belastingdienst toetst wie zich ondernemer
mag noemen. Patijn en Van Breda-Hoekstra roepen Wiebes daarom per brief op
om vrijwaring te geven aan zzp’ers die hogereuurtarievenrekenen(tweemaalhetgemiddelde cao-loon of hoger) en aantoonbaar projectmatige klussen doen met kop
en een staart: zij zouden geen fiscale toets
hoeven ondergaan.
Eenrecenteaanleidingisondermeerde
berichtgevingvanhetFDdatgrotewerkgevers veel zelfstandigen lozen uit angst voor
boetes.‘Wijhebbenhonderdentelefoontjes
gehadvanlegitiemezzp’ersdiegeraaktworden door de rommelige invoering van de
wet.Insommigegevallenzijnzedehelftvan
huninkomen kwijt’,zegt VanBreda-Hoekstra. ‘De fiscus weet niet goed wat hij moet
doen en vraagt daarom maar heel veel informatieopbijopdrachtgevers.Hetismeer
bureaucratie in plaats van deregulering’,
zegt zij.
Wiebes erkende vorige week al in de
Tweede Kamer dat de wet ongewenste effecten heeft en aangepast moet worden.
Er is volgens hem ‘een groot grijs gebied’
ontstaan rond de vraag wanneer sprake is
van een gezagsverhouding. Dat maakt opdrachtgevershuiverig.Zesturenzzp’ersweg
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ofnemenhensomsindienst.Payrollbedrijven
profiterenvanalleonzekerheidenpresenteren
hun tussenkomst als oplossing. Wiebes vindt
het onwenselijk dat zijn DBA zo een verdienmodelwordt, enkomteind novembermeteen
concreet wijzigingsvoorstel.
De complete opschorting van DBA, waar de
grootstebelangenbehartigerStichtingZZPNederlandvoorpleit,vindtdeFNVtevergaan.‘De
uitwerking is ondoordacht, maar de intentie
nogsteedsgoed:beterhandhavenopschijnzelfstandigheidendeopdrachtgeveraansprakelijk
maken in plaats van de werkende’, zegt Patijn.
‘Dat blijft nodig, want er zijn te veel schijnzelfstandigen.’
Volgens haar is de omstreden wet ‘met de
juistekaders vancriteriagoed werkbaartekrijgen’,enisdewetnogaltijdvelemalenbeter‘dan
hetrookgordijnvandeVAR’,deDBA-voorloper
waarbijopdrachtgeversgeenenkeleaansprake-
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lijkheid hadden mocht er sprake zijn van een
schijnconstructie.
FNVkreegonlangshetverwijtzelfstandigen
uitlijfsbehoudtewillenterugdringeninhetkorset van een vast dienstverband. Die aantijging
van zzp-belangenbehartiger Maarten Post verwerpt Patijn. Volgens haar is het volgend jaar
juist een speerpunt om veel meer zzp’ers als
FNV-lid te werven. ‘We moeten ons als zzp’ers
enwerknemerniettegenelkaarlatenuitspelen.
Wezittenopeenglijbaanvandalendelonenen
uurtarieven.Jekuntalleendepositievanzzp’ers
verbeteren als je samen optrekt, bijvoorbeeld
door minimumtarieven te eisen voor groepen
zzp’ers die daarom vragen.’
Binnen FNV is het volgens Patijn een voortschrijdendinzichtdatdebondnietalleenmaar
kan opkomen voor een dalend aantal vaste
werknemers. Ook uitzendkrachten en zzp’ers
horen erbij.

