
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in de praktijk 

De Wet DBA heeft tot chaos en onzekerheid bij zelfstandigen geleid. Door alle 
onduidelijkheid krijgen ZZP’ers en dus ook zelfstandige IT’ers geen opdrachten meer. 
Dat heeft inmiddels ook in de politiek tot enige commotie geleid. Staatssecretaris 

Wiebes heeft toegezegd dat het komende jaar, of langer als dat nodig is, de 
knelpunten in de wet worden opgelost. Intussen wordt de handhaving van de wet 
uitgesteld, hetgeen betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of 

naheffingen oplegt. Met een uitzondering voor de echte kwaadwilligen. Het gaat hier 
dan om ZZP’ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie 
hebben en waar dus duidelijk geen sprake is van een zelfstandige ondernemer.  

Welk probleem wil de Wet DBA nou eigenlijk oplossen?  

Eerst werd gedacht dat het ging om het aanpakken van opdrachtgevers en 
werknemers die misbruik maakten van de ZZP-status om onder de CAO uit te 
komen. Die moesten gestopt en bestraft worden. Deze wet schiet echter haar doel 

voorbij en treft vooral de goedwillenden.   
 
Is de Wet DBA er dan voor om de ZZP-er te helpen en hem een sterkere 

positie te geven?  
Daar lijkt het ook niet op want voor de ZZP-er is het geen sterkere, duidelijke 
positie. Hij moet puzzelen over eindeloze bergen modelovereenkomsten die als, bij 

de beoordeling achteraf, puntje bij paaltje komt misschien toch niet van toepassing 
zijn. De opdrachtgever wordt door de wet meer aansprakelijk voor misbruik, dus die 

is er ook niet blij mee.  
 
Wordt het gemakkelijker voor de overheid om met de Wet DBA het ZZP-

beleid uit te voeren?  
Ook niet echt want er zijn 4000 overeenkomsten om te beoordelen en bij alle 
overeenkomsten geldt het voorbehoud dat als de praktijk zich niet volledig verhoudt 

tot het contract dat ze dan toch eigenlijk niet gelden. Tja, wat teken je dan eigenlijk, 
wat is zo’n modelovereenkomst juridisch dan eigenlijk waard? 
 

Schiet Nederland als geheel iets met de Wet DBA op?  
We hebben een flexibele arbeidsmarkt die een snel en fors herstel na een grote 
financiële crisis mogelijk maakte. De werkgelegenheid trekt aan en de 

overheidsschuld neemt snel af. De overheidsfinanciën staan er goed voor en 
Nederland staat bovenaan de lijstjes van innovatieve landen. Maar tienduizenden 
ZZP-ers verliezen nu opdrachten of worden soms in een ongewenst keurslijf 

gedwongen. 
 
Welke alternatieven zijn er? 

Kortom, waarom schaffen we die Wet DBA niet af om Nederland verder te laten 
groeien en bloeien en bedenken we iets anders voor de boeven die goedkope 
arbeiders willen uitbuiten. Als er veel opdrachten zijn en weinig werklozen kunnen 

veel ZZP-ers ook weer eens hogere tarieven vragen. De belastingdienst kan zich dan 
samen met het Openbaar Ministerie eens op de echte boeven richten en die 
aanpakken. Kortom, kom op 13 februari naar de ALV om eens mee te denken over 

hoe we hier vanaf komen en wat misschien een alternatief zou zijn. 
 
Wat doet IT-United 

Inmiddels heeft naar aanleiding van de toetsing van een van onze leden een gesprek 
met beleidsambtenaren van de belastingdienst plaatsgevonden. We werken aan een 
overeenkomst die te gebruiken is voor een groot deel van onze leden. Hulp is 

welkom.    


