Pitch NBBU voor Kick-off overleg veld over
‘Werken als zelfstandige’ op 24 januari 2018
Dames en heren,
Fijn dat dit overleg plaatsvindt en wij hier onze bijdrage vanuit de praktijk kunnen
leveren. Mijn naam is Piet Meij en ik sta hier namens de NBBU, de vereniging voor
professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De leden van de NBBU verbinden
zzp’ers met opdrachtgevers.
Opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers hebben er alle belang bij dat het proces
van bemiddelen en inhuur soepel en zorgvuldig verloopt.
Daar zijn, gelet op de huidige situatie, meerdere stappen voor nodig:
-

Allereerst moeten we snel maar zorgvuldig toewerken naar een definitieve
oplossing
Ten tweede is het belangrijk dat alle partijen vooraf al, bij het aangaan van
een opdracht, zekerheid hebben
En ten slotte moeten we ons ervan vergewissen dat we te maken hebben met
een zzp’er die bewust voor het ondernemerschap kiest.

De huidige wet- en regelgeving leidt nog steeds tot onrust en terughoudendheid bij
opdrachtgevers om zzp’ers in te huren. Dat momenteel niet wordt gehandhaafd
verandert hier niets aan.
Voor zzp’ers, opdrachtgevers, én intermediairs is het daarom van belang dat er snel
duidelijke en transparante wetgeving komt. Ik heb het hier dan over duidelijkheid en
zekerheid bij het aangaan van een opdracht. Zodat niet de dreiging blijft hangen dat
achteraf nog eens besloten kan worden tot het naheffen van loonbelasting.
Het regeerakkoord gaat uit van een tussenstap als oplossing. Namelijk, een
opdrachtgeversverklaring die toetst aan het arbeidsrecht. Daarna streeft men naar
een definitieve oplossing, de ondernemersovereenkomst. Volgens ons kun je beter
direct aan een definitieve oplossing werken. Zeker na de slechte ervaringen met BGL
en de DBA. Dat kan technisch ook, maar dan moet je het arbeidsrecht niet langer als
meetlat gebruiken.
Via een korte toets kan worden gemeten of een zzp’er een bewuste keuze maakt
voor het ondernemerschap. Zo’n bewuste keuze zou hem in het Burgerlijk Wetboek,
de status van zelfstandig ondernemer op moeten leveren. Daarnaast een
opdrachtgever die zich vergewist van wat is ingevuld. Een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dus. De zelfstandige wordt op deze manier niet langer getoetst
aan het werknemerschap, maar aan een bewuste keuze voor het zijn van
ondernemer. De hoogte van zijn of haar tarief kan hierbij medebepalend zijn, want
het gaat er om dat de toets kwetsbare groepen uitfiltert.
Wij pleiten er voor dat we deze periode, de periode waarin de wet niet wordt
gehandhaafd, gebruiken om dit in pilotvorm in de praktijk te brengen.

