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Mageen regisseurnog ‘actie’ roepen
tegeneen freelance-cameraman, of over-
treedt hij daarmeedewet?Deze vraag
houdt zelfstandigen, opdrachtgevers,
maar ookdeBelastingdienst bezig sinds
de invoering vandeWetDeregulering
BeoordelingArbeidsrelaties (DBA), afge-
lopenmei.

Aandehand vanmodelcontracten
bepaalt dezewet of een zzp’er legitiem
aanhetwerk is, of eigenlijkwerkt in een
in verkapt dienstverband. Inhet laatste
geval is er sprake vaneen zogeheten ‘ge-
zagsverhouding’ tussenopdrachtgever
en zpp’er.De contracten leggengezag
echter op verschillendemanierenuit,
medeomdathet begrip als sinds 1907
nagenoegonveranderd indewet staat.

Het gevolg: bedrijven stellen sinds 1
mei opdrachtenuit of houden ze af, uit
vrees voorboetes ennaheffingen vande
fiscus.WerkgeversverenigingVNO-NCW
schat dat vande éénmiljoen zelfstandi-
genongeveer 100.000 indeproblemen
zijn gekomen. In eenenquête vanZZP
Nederlandgaf eenopdedrie zzp’ers aan
last ondervinden vandewet. Voor staats-
secretaris EricWiebeswashet eind vori-
geweek aanleidingomdewet voorlopig
niet tehandhaven.Hoenu verder?

Deoplossing lijkt te liggenbij een
herdefinitie vanhet stokoudebegrip ge-
zagsverhouding.Maardit ismakkelijker
gezegddangedaan. Iedere optie lijkt
nieuweproblemen te creëren. Staats-
secretarisWiebeswil nog voorhet vol-
gend regeerakkoordeennieuwedefinitie
presenteren.Ofhij of zijn opvolger uit
hetmoeras komt, is de vraag,waarschu-
wenarbeidsrechthoogleraren.

Optie 1: schrappen
VolgensWillemBouwens, hoogleraar ar-
beidsrecht aan de VU, kan het begrip ge-
zagsverhouding beter helemaal worden
geschrapt.Wat niet bestaat, kan immers
niet worden betwist. Hij pleit ervoor om
gezag te vervangen door een duurcriteri-

Iedereoplossing
voor zzp-probleem
scheptmeteen
nieuwstruikelblok

ILLUSTRATIE: STUDIOFD

Het kabinet schort de handhaving van de
gewraakte zzp-wet op tot 2018.
Arbeidsrechtdeskundigen betwijfelen of
alle problemen zijn op te lossen

um. Zzp’ers die bijvoorbeeld minimaal
vijf uurperweekwerkenendatminimaal
eenmaand doen, kunnen dan als werk-
nemers worden beschouwd. Voor kortlo-
pende opdrachten hoeven geen arbeids-
overeenkomstenmeertewordengesloten.

Bouwens zegt dat de gelijkheidopde
arbeidsmarkt hierdoor toeneemt. Be-
drijvenkunnen immersnietmeer lange
tijd eengroot aantal urenperweek zelf-
standigen inzettenomteprofiteren van
fiscale voordelen.

Hetnadeel voor zzp’ers is dat ze
minder concurrerendwordenomdat
zelfstandigenminderfiscale voordelen
hebben.Dat drijft deprijs op. ‘Daar staat
wel tegenover dat ze verzekerd zijn tegen
werkloosheid enarbeidsongeschikt-
heid’, zegtBouwens.

Eenandernadeel is dat het arbitrair
is hoe lang eenopdrachtmagduren,
erkentBouwens.Dit is volgenshemaan
depolitiek. Eenobstakel daarbij is dat de
ene zzp’er niet de andere is. Eenbouw-
vakker ismeer gebondenaan samen-
werkendaneen ICT’er.

Het begrip gezagsverhoudinguit de
arbeidswet slopengaat echter niet zo-
maar. ‘Het begripheeft de tanddes tijds
doorstaan, het staat al sinds 1907 inde
wet. Eerderepogingendedefinitie aan
tepassenhebbenalleenmaar tot discus-
sie geleid enniet tot oplossingen’, zegt
Bouwens.

Optie 2: tussenvormen
Inplaatsvanbegrippenverwijderen,kun-
nenookbegrippenwordentoegevoegdom
te bepalen onder hoeveel gezag een zelf-
standigekanstaan.Nederlandmaakton-
derscheid tussen werknemers en zelf-
standigen,maar verschillende Europese
landen kennenmeer categorieën. Span-
je heeft één tussenvorm en het Verenigd
Koninkrijk kent er zes.

Nederlandkent al een vergelijkbaar
systeemmetde regels voor arbeidsom-
standigheden. Zzp’ershoevenniet alle
arbonormen inacht tenemen.Hierdoor
zijn ze goedkoperdanwerknemers, die
altijd aanalle regelsmoeten voldoen.

ZELFSTANDIGEN

zelfstandigen,maar ‘workers’ te zijn.
Workers zijnflexibeler dan volwaardige
werknemers,maar staanondermeer
gezagdan zelfstandigen.

Optie 3: harde grenzen stellen
Dekeuzevrijheidvergroten isookvolgens
EvertVerhulp,arbeidsrechthoogleraaraan
deUvA,nietdeoplossing.Hijpleitvoordui-
delijkerescheidslijnen. ‘NuprobeertWie-
besiedereentevredentehoudenwaardoor
uiteindelijkniemandecht tevreden is.’

VolgensVerhulphebben veel op-
drachtgevers en -nemers eenbelangbij
zelfstandigheid enproberen zedaarom
flexibel om te gaanmetdewerkelijkheid.
Als voorbeeldnoemthij eenmuzikant
die eenaantal uur in eenorkest speelt
waardoorhij zichmoet aanpassenaan
de tijdenenhet gezag vande leiding. ‘Hij
is voor dat aantal ureneenwerknemer.
Omdatdemuzikant zich zelfstandig
voelt, het orkest voordie paaruurper
weekgeen zinheeft in eenarbeidsover-
eenkomst vanwegede administratieve
rompslompenomdathet geld scheelt,
hebbenbeidepartijenbelangbij een
overeenkomst vanopdracht.’

Opdrachtgevers en -nemersproberen
Wiebes ervan te overtuigendathetwet-
telijkmogelijkwordt als zelfstandige
aanhetwerk te zijn, terwijl juridisch
sprake is van eenarbeidsovereenkomst.
Verhulp zegt datWiebesharde grenzen
zoukunnen stellen.Ontneemthij daar-
meeniet eengrote groep zzp’ers hun
vrijheid?Verhulpdenkt vanniet. ‘Een
grote groep zzp’ers is vanwegedefiscale
voordelen zelfstandige,maarheeft er
ookgeenproblemenmeeomwerk-
nemer te zijn.’ Ze zijndanminder vrij,
maar genietenookmeerbescherming
en zekerheden.

Van VAR tot DBA

De wet Deregulering beoor
deling arbeidsrelaties (DBA)
kwam op 1 mei 2016 in de
plaats voor de Verklaring

arbeidsovereenkomst (VAR). Ook de
VARmoest zekerheid bieden dat voor
zzp’ers geen sociale premies hoeven
te worden afgedragen. Opdracht
gevers konden zzp’ers verzoeken
een VAR aan te vragen als er twijfel
bestond of er sprake was van een
schijnconstructie.

Dit systeemwas voordelig voor
opdrachtgevers. Ze waren namelijk
gevrijwaard van boetes en naheffin
gen. Als de Belastingdienst achteraf
toch een schijnconstructie vaststelde,
kreeg de zelfstandige de rekening. Het
leidde ertoe dat werknemers op grote
schaal werden vervangen door zzp’ers,
die goedkoper en flexibeler waren.

DeWet DBAmoest een einde
maken aan het misbruik. De VARwerd
vervangen door het modelcontract.
Over de toepassing van de nieuwe
regulering ontstond onrust doordat
opdrachtgevers vreesden dat zemet
naheffingen en boetes te maken zou
den krijgen door onduidelijkheid, voor
al over het begrip ‘gezagsverhouding’
dat sinds 1907 bepalend is voor een
dienstbetrekking.

Dit systeemkanwordendoorgetrokken
naar anderewetten. Loonbelasting ende
WWzoudenbijvoorbeeld van toepassing
kunnenzijn op zzp’ers,maarde vakan-
tieregeling enhet ontslagrechtniet. ‘Zo
behoudenondernemingenenwerkenden
flexibiliteit,maar voorkom je eenal te
grote verstoring vandearbeidsmarkt’, zegt
Bouwens.

Door een categorie toe te voegenont-
staan er feitelijk twee grijze gebiedenen
meer ruimte voordiscussie,werpt Samiha
Said tegen. Zij doet, aandeUniversiteit van
Tilburg, onderzoeknaardepositie van zelf-
standigen inhet arbeidsrecht. ‘Tussende
werknemer ende zelfstandigebevindt zich
eengrijs gebieddat debeoordeling soms
lastigmaakt.’

Dit is ook inhetVerenigdKoninkrijkhet
geval.Uber verloor recentelijk een rechts-
zaak van chauffeursdie claimdengeen

Elke nieuwe definitie
van ‘gezagsverhou-
ding’ schept nieuwe
problemen, stellen
hoogleraren
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