Aan: de vaste commissie SZW
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Betreft: Reactie hoorzitting Deliveroo (6 dec 2017)

7 dec. 2017, Groningen

Geachte commissieleden,
Stichting ZZP Nederland behartigt als onafhankelijke zzp-organisatie het belang van meer dan 41.000
zelfstandige ondernemers zonder personeel. Wij bewaken het imago van zzp’ers als zelfstandige
ondernemers en doen alles wat in ons vermogen ligt om schijnconstructies te bestrijden. Hoewel wij
niet hebben mogen deelnemen aan de door uw commissie georganiseerde hoorzitting(en) over het
gedrag van Deliveroo, vinden wij het van belang om u in kennis te stellen van onze reactie op
hetgeen daarin is besproken.
De casus Deliveroo is naar onze mening een pregnant voorbeeld van een draaideurconstructie,
waarbij dit bedrijf werknemers dwingt om zich voor te doen als ondernemer, zodat het bedrijf zich
kan ontdoen van werkgeversverplichtingen. De motivatie daarvoor is niet flexibiliteit en vrijheid,
zoals men aangeeft, maar enkel en alleen financieel gewin en het veroveren van de markt. Daarbij
worden niet alleen de belangen geschaad van de huidige werknemers, maar ook die van zelfstandige
ondernemers, die in dezelfde markt opereren.
Wij hebben eerder in publicaties het Ministerie van Financiën, in het bijzonder de Belastingdienst,
opgeroepen om dit bedrijf aan te pakken in het kader van de Wet DBA. De handhaving van deze wet
is weliswaar opgeschort, maar naar onze mening is hier nadrukkelijk sprake van kwaadwillendheid en
moet er worden gehandhaafd. Deliveroo heeft in de openbaarheid aangekondigd om opzettelijk een
“zzp-constructie” toe te passen, waarbij werknemers gedwongen worden omgetoverd tot
schijnzelfstandigen. Op dit moment is reeds een derde van de 2000 werknemers “ondernemer”.
Tijdens de hoorzitting heeft uw commissie aan het management van Deliveroo om opheldering
gevraagd, met name als het gaat om verzekeringen en aansprakelijkheid. Men beroept zich op de
zorgplicht van de opdrachtgever en geeft uiteindelijk toe, dat deze “ondernemers” zelf de risico’s
dragen voor aov, aansprakelijkheid, schade aan derden, etc. Ook gaf men onomwonden aan, dat
men af wil van alle werkgeversrisico’s en daarvoor de “zzp-constructie” toepast. Dat werpt een smet
op het imago van onze achterban en werkt tevens marktverstorend voor zelfstandigen, die in dit
marktsegment opereren.
Als ondernemersorganisatie ligt het niet op onze weg om ons in te laten met werknemerszaken,
maar als dit soort bedrijven het ondernemerschap openlijk misbruikt om een schijnconstructie te
organiseren, moet daaraan paal en perk worden gesteld. Een goed voorbeeld doet goed volgen,
maar het gedogen van slechte voorbeelden zal het aantal kwaadwillende bedrijven doen stijgen.

De reacties van uw zijde waren tijdens de hoorzitting niet mis te verstaan: “ dit is een illegale
constructie”, we worden “ in de maling genomen” en “dit is in de nieuwe wetgeving niet meer
mogelijk”. Indien u veronderstelt, dat mogelijke nieuwe wetgeving met het voorgestelde minimum
tarief een einde zal maken aan dit soort constructies, dan wagen wij dat ernstig te betwijfelen. Als dit
soort bedrijven aan hun werkgeversverplichtingen kan ontkomen door een iets hoger tarief te
versleutelen in stukloon, dan zal men dat in dank aanvaarden. Echte ondernemers in de markt van
pakket- en bezorgdiensten zien zich vervolgens uitgesloten door oneigenlijke concurrentie.
Stichting ZZP Nederland vindt het opmerkelijk, dat uw commissie steeds wijst op het illegale karakter
van deze constructie (in het kader van het arbeidsrecht), maar vervolgens vooruitwijst naar komende
zzp-wetgeving. Wij zijn van mening, dat indien de handelwijze van dit bedrijf op dit moment wordt
gekwalificeerd als illegaal en kwaadwillend, het ministerie ook nu onmiddellijk kan ingrijpen. De
uitspraak van voormalig staatssecretaris Wiebes, dat “kwaadwillenden moeten worden opgespoord
en aangepakt met loeiende sirenes en blauwe zwaailichten”, zou door de huidige staatssecretaris
onmiddellijk ten uitvoer moeten worden gebracht. Wij roepen u op om de staatssecretaris daar
nadrukkelijk op te wijzen.
Tot een nadere toelichting zijn wij uiteraard van harte bereid.
Hoogachtend,

Maarten Post
Voorzitter Stichting ZZP Nederland

