Aan de Tweede Kamer
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De staatssecretaris van Financiën
Geachte Kamerleden, Staatssecretaris Wiebes en Minister Asscher,
Wij richten ons tot u, aan de vooravond van het debat over de Wet DBA van aanstaande donderdag,
met een dringend beroep een concrete oplossing voor de problematiek op de korte termijn te
bewerkstelligen.
De huidige situatie rondom de wet DBA is onhoudbaar en er dreigt zich een grootschalige ramp te
voltrekken. Op dit moment zijn er ca. 50.000 ZZP’ers die vanwege de angst bij opdrachtgevers hun
werk geheel of gedeeltelijk hebben zien wegvallen.
Veel contracten lopen per 31 december af en veel opdrachtgevers zullen deze contracten niet
verlengen. De verwachting is dat het aantal ZZP’ers zonder werk de komende maanden verdubbelt
naar minimaal 100.000.
Een oplossing op zeer korte termijn is dringend noodzakelijk
Komende donderdag debatteert u wederom over de situatie. Een concrete werkbare oplossing is nu
geboden. Een oplossing die snel en praktisch uitvoerbaar is en aansluit bij de intenties van de wet
DBA. Naar onze mening zijn hiervoor twee besluiten nodig:
1. Staatssecretaris Wiebes te doen besluiten de bestaande Ondernemerscheck van de
Belastingdienst tijdelijk als basis te nemen voor het beoordelen van de arbeidsrelatie tussen
zelfstandige en opdrachtgever. Komt daar uit naar voren dat hij/zij ondernemer is, dan volgt
vrijwaring voor opdrachtgever en opdrachtnemer van naheffingen.
2. Minister Asscher te doen besluiten een Meldpunt Schijnconstructies in het leven te roepen waar
een ieder melding kan doen van mogelijke vormen van schijnzelfstandigheid. Zo mogelijk dient de
Inspectie SZW tot aanpak van schijnconstructies te kunnen overgaan.
Een structurele oplossing: eigen rechtspositie zelfstandigen
Om tot een goed functionerende arbeidsmarkt te komen met daarin een constructieve positie voor
zzp’ers is het van belang de komende periode tot een structurele en fundamentele oplossing van de
rechtspositie van zzp’ers te komen voor de inmiddels meer dan 1 miljoen zzp’ers. Een positie die
zowel in fiscaalrechtelijke als ook sociaal rechterlijke zin recht doet aan hun specifieke positie op de
arbeidsmarkt.
Wij hebben hier als gezamenlijke organisaties concrete oplossingsrichtingen voor geformuleerd en
leveren hieraan graag een constructieve bijdrage.
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