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Geachte heer Vijlbrief,
De Wet DBA houdt de gemoederen, sinds de invoering ervan op 1 mei 2016, bezig. Inmiddels is het
eerste jubileum voorbij gegaan, zonder dat er een gedegen oplossing is gevonden voor de
onderliggende problematiek. Veel zelfstandigen hebben last van deze impasse en worden in hun
inkomen bedreigd.
Onderzoek van bemiddellaars wijst uit dat veel zelfstandigen opdrachten zien verdampen vanwege
de onduidelijkheid over de handhaving van de Wet DBA en dat opdrachtgevers, die wegens krapte op
de arbeidsmarkt het al moeilijk genoeg hebben om goede mensen te werven, de zzp-doelgroep met
veel kennis en ervaring moeten laten schieten.
Recent heeft de gemeente Amsterdam in haar berichtgeving naar alle zelfstandigen, die door de
gemeente worden ingezet, aangegeven dat de Belastingdienst vanaf 1 oktober aanstaande zal gaan
handhaven op de Wet DBA. Daarbij geven ze aan dat de webmodule moet uitwijzen of sprake is van
een dienstbetrekking of niet. In onze beleving gaat hier een aantal zaken mis.
Op 11 januari 2021 is de pilot van de webmodule gestart. Dit is een instrument voor opdrachtgevers
om duidelijkheid te krijgen over de arbeidsrelatie. Deze kan vrijwillig en op anonieme basis worden
gebruikt door opdrachtgevers. De evaluatie van deze webmodule moet nog worden gestart. In uw
zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” van 16 november 2020 heeft u aangegeven dat het
kabinet pas na deze evaluatie een besluit kan nemen over het gebruik van de webmodule. Ook zou
het kabinet na de pilot een besluit nemen over het moment waarop de handhaving (gefaseerd) kan
worden opgestart.
Nu de formatie zich in een moeizame fase bevindt en besluitvorming over de webmodule en het
opstarten van de handhaving aan een nieuw kabinet wordt overgelaten, ligt niet in de lijn der
verwachting dat vanaf 1 oktober aanstaande duidelijkheid wordt gegeven. Daarbij komt dat in het
SER middellangetermijnadvies aanbevelingen worden gedaan over hoe om te gaan met
publiekrechtelijke handhaving boven en onder het maximum dagloon.
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De gemeente Amsterdam heeft samen met de andere 4 grote gemeenten een belangrijke uitstraling
naar de rest van het land. Dat door deze gemeente wordt uitgegaan van onjuistheden is
beschamend.
De economische situatie van Nederland is precair en alle inspanningen zijn er op gericht om iedereen
aan het werk te houden. Ook de bedrijven en zelfstandig ondernemers, als opdrachtgever en als
opdrachtnemer.
De huidige arbeidsmarkt en de uitdagingen waar we door de coronacrisis voor staan, vragen juist nu
om zoveel mogelijk duidelijkheid. Wij verzoeken u dan ook dringend om richting de gemeente
Amsterdam het juiste signaal af te geven, het handhavingsmoratorium te verlengen en dit middels
een brief aan de Tweede Kamer te bevestigen. Mede hierdoor kan het nieuwe kabinet stappen
voorwaarts zetten om de zelfstandigen een stevige plek te geven op de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groet,

Margreet Drijvers

Frank Alfrink
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Voorzitter Stichting ZZP Nederland
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