
Zouhij al eenkleinbeetje spijt
hebben, EricWiebes?Morgen-
avondomzevenuurmoet de
staatssecretaris vanFinanciën

naardeTweedeKamer voor eendebat
over de toetsing van zzp-contracten
doordeBelastingdienst. Kamerleden
van zowel oppositie- als coalitiepartijen
willen graag vanhemhorenhoe zijn
ambtenarenomgaanmetdenieuwe
WetDereguleringBeoordelingArbeids-
relatie (DBA).

Dat is de inmiddels beruchte vervan-
ger vandeVerklaringArbeidsrelatie
(VAR), die zelfstandigendemogelijk-
heid gaf omopdrachtgevers vooraf te
vrijwaren vaneventuelenaheffingen
voor sociale premies.DeVAR leidde
volgens critici tot veel schijnzelfstandi-
gen, hoewel niemandprecies (of onge-
veer)weet hoeveel er daarvan zijn.

MetdeWetDBAkan voortaanook
deopdrachtgeverwordenaangeslagen
als achteraf zoublijkendat de zzp’er
eigenlijk gewooneenwerknemerwas.
Door zogenoemde ‘modelcontracten’
te gebruiken, kunnen zzp’er enop-
drachtgever proberen vooraf hun
goedewil te tonen,maar als de
daadwerkelijkewerkzaamhe-
denengezagsverhoudingen
niet precies kloppenmetde
afspraken inhet contract, zijn
beidenbij controle tochhet
haasje.

Bovendienblijkt indepraktijk
dat dedoordeBelastingdienst goedge-
keurdemodelcontractendermate vaag
zijn geformuleerd, dat deopdrachtge-
ver zelden zekerweet of erwel echt aan
wordt voldaan.Onrust enonzekerheid
dus, ende eerste berichten enonder-

zoekengevenaanwat critici vandeWet
DBAvooraf al vreesden: kopschuweop-
drachtgevers durvenhet alminder aan
omzzp’ers in tehuren.DBAstaat in
depraktijk voorDureBroodroof door
Ambtenaren.

Terwijl er tochgeen vuiltje aan
de luchtwas toenWiebes vorig
jaar zijnwet verdedigde inhet
parlement. Senatoren inde
EersteKamer vroegenofhet
niet verstandig zou zijn om
even tewachtenmetdenieuwe

regels totdat dit of het volgende
kabinet een serieuze visie hadont-

wikkeldopdearbeidsmarkt als geheel,
eenkijk opde toekomst van vast- en
flexwerk, een ideeover de toekomst
vanondernemerschapende rol vande
zzp’er.Wiebeshaastte zichomte ver-
klarendat deWetDBA inalle gevallen

eengoed idee zou zijn.Wathet huidige
of toekomstige arbeidsmarktbeleid
ook zou zijn,DBAwas in zijnwoorden
‘no regret’-beleid,wantbeterehandha-
ving is altijd goed.

Beleid zonder spijt. Ik vraagmeaf
ofWiebes ernog steeds zoover denkt.
ZijnWetDBA lijkt ook echte zzp’ers
hunopdrachtgevers, inkomenenon-
dernemerschap te kosten.Datmoet
eenVVD’er tochmet spijt vervullen.
Ongetwijfeld isWiebesmorgenavond
weer zijn opgewekte, positieve zelf en
zal hij uitleggendat er slechts sprake
is vanwat kleineopstartproblemenbij
deBelastingdienst endat zzp’ers en
opdrachtgevers zich vooral geen zorgen
moetenmaken.Maar onder al dat opti-
misme jeukt de spijt.

MathijsBoumanismacro-econoom.
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