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Helderheid in zzp-hoofdpijndossier broodnodig voor zelfstandigen 
 
Dit kabinet wil helderheid voor zelfstandigen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord. De Bovib onderschrijft, 
als brancheorganisatie voor intermediairs en brokers, het grote belang hiervan. Duidelijke spelregels 
en helder beleid zijn cruciaal, zeker in een tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt waardoor we 
alle werkenden nodig hebben om de economie en samenleving draaiende te houden.  
 
Veel plannen van het vorige kabinet met betrekking tot het ‘zzp-vraagstuk’ zijn om diverse redenen 
niet van de grond gekomen, bijvoorbeeld omdat ze in de praktijk niet uitvoerbaar bleken. Sindsdien is 
het voor de markt en zzp'ers onduidelijk waar je als zelfstandig ondernemer aan moet voldoen en 
welke kant het beleid opgaat. Deze onduidelijkheid en onrust over de, al dan niet geldende, wet- en 
regelgeving zorgt nu voor vraaguitval naar zzp’ers en terughoudendheid bij opdrachtgevers. Ook wordt 
het gebruik van schijnconstructies niet tegengegaan. Dit is schadelijk voor de economie.  
 

Bovib riep het vorige kabinet al op om excessen en uitbuiting op de flexmarkt tegen te gaan en hier 
passende maatregelen voor te nemen, waarbij je tegelijkertijd niet voorbij mag gaan aan de grote 
groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in alle vrijheid te ondernemen en zeggenschap te 
hebben over het eigen werk.  Het is hoog tijd om knopen door te hakken. Om aan te geven hoe de 
intermediairs en de brokers in de wedstrijd zitten doet Bovib in aanloop naar het commissiedebat over 
het arbeidsmarktbeleid een aantal gerichte aanbevelingen dat zelfstandigen helderheid biedt.   
 

• Vervang webmodule met vragenlijst naar Belgisch en Europees voorbeeld 
In het coalitieakkoord staat dat de verdere ontwikkeling van de webmodule kan bijdragen aan het 
vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie. Bovib kijkt anders 
tegen de webmodule aan en heeft zelfs al meermaals, samen met andere zzp-belangenbehartigers, de 
noodklok geluid. De vragen zijn te ingewikkeld en sommige uitkomsten komen niet overeen met 
eerdere uitspraken van de rechter. Verder blijkt uit de zevende voortgangsbrief over de uitwerking van 
de maatregelen ‘werken als zelfstandige’ dat in 28,4% van de gevallen een oordeel over de arbeids- 
relatie niet mogelijk is op basis van de huidige vragenlijst. Daarnaast vindt 43% van de deelnemers aan 
de enquête over de pilot webmodule dat de vragenlijst niet meer duidelijkheid geeft over de criteria 
die een rol spelen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.  
 
De webmodule kan de arbeidsrelatie nu alleen kwalificeren in zeer duidelijke situaties. Zodra de 
arbeidsrelatie een complexere vorm aanneemt, biedt de webmodule geen soelaas. Sterker nog, de 
vragenlijst voor situaties van tussenkomst – zelfstandigen die werken via een intermediair en verkeren 
in een driehoeksrelatie – is nog niet afgerond. Het lijkt erop dat het ministerie niet uit het opstellen 
van zo’n vragenlijst komt. De Bovib adviseert dan ook om niet van start te gaan met de webmodule. In 
plaats daarvan kan er beter gewerkt worden aan een sterk vereenvoudigd model, vergelijkbaar met 
de Belgische vragenlijst. 
 

 Kom met een eenvoudige vragenlijst naar Belgisch en Europees model  
België kent al jaren een Arbeidsrelatiewet dat de arbeidsrelatie kwalificeert als een arbeidsovereen- 
komst of als zelfstandig arbeid aan de hand van vier algemene criteria. Er is geen verplichting om aan 
alle criteria te voldoen, de voorwaarden worden in relatie tot elkaar bekeken. Een Administratieve 
Commissie geeft vooraf zekerheid door iemand wel of niet te kwalificeren als zelfstandige. Zo krijg je 
zekerheid vooraf. Zowel opdrachtgevers als professionals kunnen bij deze commissie, die bestaat uit 
diverse vertegenwoordigers waaronder sociale zekerheidsinstanties, een aanvraag doen om hun casus 
te laten toetsen. Achteraf mag de zelfstandige altijd naar de rechtbank stappen om zijn of haar statuut 
te herkwalificeren. 
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Recent heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgesteld om de rechten van platformwerkers 
beter te beschermen. Ook dat voorstel gaat uit van een beperkt aantal criteria om te bepalen of 
iemand in de platformeconomie een zelfstandige is of niet. De politiek moet hierin keuzes gaan maken. 
 
Anders dan bij de webmodule, die stuurt op een arbeidsovereenkomst, beoordeelt de Belgische 
Arbeidsrelatiewet juist ook criteria die nadrukkelijk kijken naar het ondernemerschap. Bijvoorbeeld of 
je als zelfstandige zelf financiële en economische risico’s kan dragen. We mogen hier in Nederland best 
wat strenger op zijn. Daarmee erken je een grote groep aan zelfstandigen die bewust voor het onder- 
nemerschap kiest.  
 

 Misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt pak je aan  
De Bovib wil het gebruik van schijnconstructies tegengaan. Ook dat kan met de Belgische Arbeids- 
relatiewet. Zo gelden er in België aanvullende criteria voor een zestal sectoren die als fraudegevoelig 
zijn aangewezen. Het gaat om de bouw-, vervoer-, schoonmaak-, landbouw-, tuinbouw- en de 
bewakingssector. In Nederland kunnen dat andere sectoren zijn, zoals het onderwijs. In de aan- 
gewezen sectoren wordt er vaker met schijnconstructies gewerkt en daar geldt dan ook een 
‘weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst’. Pas wanneer je aan meer dan de helft van 
de extra criteria voldoet kan je als zelfstandige worden aangemerkt. Dit wordt nu ook door de Europese 
Commissie voorgesteld voor mensen die werken via een platform. Bovib is ervan overtuigd dat je met 
dit model, naar Belgisch en Europees voorbeeld, wet- en regelgeving voor zelfstandigen minder 
complex maakt, kwetsbare groepen zelfstandigen beschermd en zorgt voor een gelijker speelveld.   
 

• Aandacht voor ons sociaal stelsel en het afdekken van ondernemersrisico’s noodzakelijk  
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro (verder) teruggebracht tot 1200 
euro in 2030. Deze aftrek wordt afgebouwd om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandig 
ondernemers te verminderen. De huidige discussie over de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en 
werknemers is een van de meest complexe en beladen onderwerpen in het hele zzp-dossier. Binnen 
deze discussie gaat de aandacht vooral uit naar de vraag of werkenden er bewust voor kiezen om 
ondernemer te worden vanwege het fiscale voordeel dat ze daar uithalen.  
 
En ander deel van de discussie probeert juist te achterhalen in hoeverre er fiscale verschillen zijn. Het 
verschil in belastingdruk voor werknemers en zelfstandigen is namelijk lastig te kwantificeren, omdat 
het niet duidelijk is wat je dan precies met wat moet vergelijken. Doordat het debat hierin blijft hangen, 
wordt er voorbijgegaan aan twee thema’s die volgens de Bovib veel meer de kern van het probleem 
raken: de betaalbaarheid van ons sociale stelsel en de sociale voorzieningen die zelfstandigen al dan 
niet (kunnen) opbouwen.   
 

• Zzp’ers en de betaalbaarheid van ons sociale stelsel 
Als je naar de cijfers kijkt lijken zelfstandigen inderdaad minder belasting te betalen. Werknemers 
betalen bijvoorbeeld meer premie voor sociale verzekeringen en pensioen, zelfstandigen moeten dat 
in regel zelf regelen en dragen daarvoor dan ook geen premie af. De politiek maakt zich zorgen over 
het feit dat een groeiend aantal werkenden, in de vorm van zelfstandigen, daardoor niet (meer) 
bijdraagt aan de inkomsten van ons sociale stelsel. Bovib is van mening dat ons sociale stelsel 
betaalbaar moet blijven en pleit ervoor om alle zzp’ers te laten bijdragen aan het sociale stelsel.  
 

• Maak de fiscale voorzieningen voor zelfstandigen voorwaardelijk aan de opbouw van eigen 
zekerheden 

De overgrote meerderheid van de zelfstandigen kiest bewust voor het ondernemerschap. Uit eerder 
onderzoek van de Zelfstandigen Enquête Arbeid kwam naar voren dat slechts 7% van de totale 
populatie een 'gedwongen zzp'er' is. Dit betekent dat 93% zelf kiest voor het ondernemerschap en 
daar is niets mis mee. De Bovib vindt wel dat die bewuste keuze verantwoordelijkheden met zich 
meebrengt. Bij een eigen onderneming komen altijd risico’s kijken. Het ondernemersrisico is nooit 
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volledig uit te sluiten. Toch is het wel goed om hier als ondernemer kritisch naar te kijken en de 
overheid kan ondernemers hierin beter ondersteunen.    
 
Bovib leest bijvoorbeeld in het coalitieakkoord dat zelfstandigen deze kabinetsperiode worden 
gecompenseerd voor de afbouw van de zelfstandigenaftrek via de verhoging van de arbeidskorting. 
Wil je echt naar een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid dan kan je beter de huidige fiscale 
voorzieningen ombouwen naar één fiscale voorziening voor ondernemers dat gericht is op het 
opbouwen en aanhouden van inkomen en bedrijfsreserves en dat bijdraagt aan het afdekken van 
inkomens- en ondernemersrisico’s.  
 

 Tariefgrens voor zzp’er in de Waadi en ketenaansprakelijkheid bij beloning 
De Bovib is verder voor eerlijke tarieven en tegen uitbuiting. Veel intermediairs en brokers investeren 
in eerlijke tarieven. Toch valt het niet helemaal uit te sluiten dat misbruik als gevolg van 
arbeidsbemiddeling voorkomt. Bovib neemt graag haar verantwoordelijkheid om misbruik als gevolg 
van arbeidsbemiddeling te voorkomen. Als brancheorganisatie zijn wij er dan ook niet op tegen als er 
wettelijk wat geregeld wordt om zzp’ers te beschermen als het gaat om beloning, ook al gaat het maar 
om een kleine groep kwetsbare zelfstandigen. Hiermee kom je niet alleen deze groep aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt tegemoet, ook creëer je een gelijker speelveld voor intermediairs doordat er 
minder geconcurreerd wordt op (te) lage tarieven.  
 
Eerder werd het wetsvoorstel minimumtarief zelfstandigen afgeschoten, omdat het in de praktijk 
onuitvoerbaar bleek. Bovib denkt dat het mogelijk is om alsnog een soort tariefgrens voor zzp’ers in 
de wet vast te leggen, waarbij onder die grens een aannemelijk vermoeden bestaat op een 
arbeidsrelatie. Onder die grens is de opdrachtgever verplicht aan te tonen dat er geen sprake van een 
arbeidsrelatie is bij controle. Je kan wellicht een nadere definitie toevoegen aan de Waadi over zzp’ers 
die via tussenkomst van een intermediair ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever. Zzp’ers 
die bij een opdrachtgever werken met tussenkomst of bemiddeling van een intermediair komen zo 
onder de werkingssfeer van de Waadi te vallen. Je kan dan vervolgens een aparte bepaling opnemen 
waarin de tariefgrens voor zzp’ers wordt geborgd.  
 
Bovib kijkt hierbij met interesse naar het MLT-advies van de SER, dat voorstelt om een 
rechtsvermoeden van werknemerschap te laten gelden bij een tarief onder het maximumdagloon (30,- 
á 35,- euro per uur). Als de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever om 
voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is. Ook kan er in de Waadi een hoofdelijke 
ketenaansprakelijkheid worden opgenomen, zodat de gehele keten verantwoordelijk wordt voor het 
feit dat de zzp’er de daadwerkelijk de verschuldigde beloning ontvangt.  
 

• Cruciaal om zzp-organisaties te betrekken bij plannen arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor alle zelfstandigen, aldus het coalitie- 
akkoord. Er waren afgelopen kabinetsperiode al plannen voor zo’n verplichte AOV, maar de uitvoering 
is complex gebleken en daarom uitgesteld. Dit kabinet gaat dus opnieuw een poging doen. Nog even 
los van alle technische vragen over de uitwerking van zo’n verzekering slagen nieuwe plannen 
doorgaans alleen als er genoeg draagvlak voor is. Zzp’ers keerden zich afgelopen tijd voornamelijk 
tegen het plan voor zo’n verplichte AOV af, omdat zij niet bij de onderhandelingen werden betrokken. 
De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het besluit tot een verplichte AOV voor zzp’ers 
genomen zonder deze groep te raadplegen. En dat heeft kwaad bloed gezet bij veel zelfstandigen. Het 
is dan ook cruciaal om in de verdere uitwerking van dit plan zzp-organisaties nauw te betrekken bij de 
uitwerking. Bovib blijft uiteraard graag aangehaakt bij deze gesprekken.  

 

• Erken de toegevoegde waarde en rol van intermediairs op de arbeidsmarkt 
Intermediairs zijn onmisbaar in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Intermediairs ontzorgen 
zzp’ers en opdrachtgevers én dragen zorg voor de juiste naleving van de wetten en regels. Door de 
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toenemende behoefte aan autonomie en ondernemerschap, complexe wet- en regelgeving en de 
noodzaak van wendbaarheid heeft de intermediair een vaste plek in onze arbeidsmarkt verkregen. 
Zeker in deze tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt is het cruciaal dat intermediairs vraag en 
aanbod op een versnipperde arbeidsmarkt met elkaar in verbinding brengt om zo een belangrijke 
bijdrage te kunnen leveren aan onze economie en de (flexibele) arbeidsmarkt. Toch voelt de branche 
nog weinig erkenning vanuit politiek Den Haag en dat is een gemiste kans. Zo kunnen intermediairs 
bijvoorbeeld helpen bij eerlijke tarieven en het tegengaan van uitbuiting.  
 

 Voorkom misbruik als gevolg van arbeidsbemiddeling met erkend keurmerk  
De Bovib steunt dit kabinet nadrukkelijk in haar voornemen om misbruik als gevolg van arbeidsbe- 
middeling te voorkomen. Het is daarbij belangrijk dat dit kabinet komt met duidelijke wet- en 
regelgeving. Alleen zo kunnen intermediairs zorgdragen voor de juiste naleving van de complexe wet- 
en regelgeving door zowel zelfstandige als inlener.   
 
Als vertegenwoordiger van tientallen intermediairs en brokers en duizenden zelfstandigen neemt 
Bovib alvast een eigen verantwoordelijkheid met de introductie van het Bovib keurmerk. De overheid 
kan actief misbruik, als gevolg van arbeidsmiddeling, voorkomen door in samenspraak met veldpartijen 
een keurmerk te ontwikkelen dat garant staat voor de kwaliteit van het type dienstverlening. Bovib 
stelt graag haar kennis en ervaring hierover ter beschikking.  
 
Het onafhankelijke Bovib keurmerk is het eerste én enige keurmerk voor intermediairs en brokers die 
een inhuurketen beheren of activeren voor opdrachtgevers. Ondernemingen met het Bovib keurmerk 
borgen kwaliteit, zijn financieel gezond en houden zich aan maatregelen en geldende wet- en 
regelgeving bij het inzetten of activeren van een inhuurketen. Dat wordt jaarlijks getoetst via een audit 
door een onafhankelijke inspectie-instelling. De Bovib bekijkt daarnaast periodiek of de normering nog 
voldoet en op welke punten het keurmerk eventueel aangescherpt kan worden. Om lid te mogen zijn 
van de Bovib is het behalen van het Bovib-keurmerk verplicht. Kortom, de Bovib maakt zich sterk voor 
een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


