Kabinet stelt nieuwe wet voor ZZP-ers uit tot 2018
Dit bericht is op 18 november door de media naar buiten gebracht. Velen dachten dat ze van de
regeling af zouden zijn, maar het is toch anders.
De Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) blijft bestaan. Alleen de sancties
zijn in de ijskast gezet. Met andere woorden het is nu een fiets zonder stuur. Want ‘wat’ als je je
niet aan de wet houdt en daar niet voor wordt beboet? En wie fietst er nooit eens over de stoep?
Het zijn alleen diegene die niet fietsen.
Nu de sancties zijn weggenomen zal zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer de Wet DBA
toch moeten blijven toepassen. Indien er sprake is van bewust en moedwillig misbruik van het
omzeilen van een wetgeving omtrent dienstverband/loondienst, dan kunnen er nog wel sancties
worden opgelegd.
Waar kun je als opdrachtgever opletten als je toch gebruik willen maken van ZZP-ers, want niet
voor elke opdracht heb je een (goedgekeurde) overeenkomst nodig. De ZZP-er kan/moet deze
punten ook voor zichzelf beoordelen.


Wat is de looptijd van de opdracht?



Is de opdracht die wordt verstrekt een onderdeel van de kernactiviteit van de onderneming?



Is er sprake van een regelmatig terugkerende opdracht?



Op welke wijze moet de opdracht uitgevoerd worden?



Waar wordt de opdracht uitgevoerd?



Gedraagt de ZZP-er zich ook als ondernemer?

Geven antwoorden op deze vragen een gevoel van 'ik weet het niet zeker' of er sprake is van
het uitvoeren van de opdracht onder de wet DBA, dan adviseer ik om dit nader te onderzoeken
of advies in te winnen.
Indien een loodgieter die ZZP-er is en op een administratiekantoor de waterleiding repareert,
daarvan is het duidelijk dat deze opdracht binnen het kader van de Wet DBA valt. Als een
loodgietersbedrijf een ingehuurde ZZP-er de opdracht laat uitvoeren op het administratiekantoor, dan wordt het wat lastiger. De relatie ZZP-er en het loodgietersbedrijf kan wel
problemen vinden met het toepassen van de wet DBA.
Het laatste woord is er nog niet over gesproken. De onzekerheid en onduidelijkheid blijft voor
zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer nog bestaan. Wij wachten dus weer rustig af.

