
ZELFSTANDIGEN

Wiebes stelt nieuwe 
zzp-wet met drie 
maanden uit
Manon Stravens 
Amsterdam

Staatssecretaris Wiebes van Fi-
nanciën heeft de Eerste Kamer 
verzocht om de behandeling van  
nieuwe regels voor zzp’ers, de Wet 
Deregulering Beoordeling Arbeids-
relaties, uit te stellen. Niet 1 janu-
ari, maar 1 april 2016 is nu streef-
datum voor de inwerkingtreding 
van de vervanger van de VAR-ver-
klaring, schrijft Wiebes dinsdag in 
een Kamerbrief.

Opdrachtgevers en opdrachtne-
mers hebben dan nog tot 1 janua-
ri 2017 de tijd om hun werkwijze 
aan te passen. De Belastingdienst 
zal tot die tijd wel toezicht hou-
den, maar geen repressieve hand-
havingsmaatregelen nemen.

Reden voor het uitstel is dat ‘de 
onduidelijkheid nog te groot is om 
de consequenties van afschaffing 
van de VAR compleet te overzien’, 
aldus Wiebes. De staatssecretaris 
ontwierp de wet om schijnzelfstan-
digheid terug te dringen en de aan-
sprakelijkheid voor foute construc-
ties ook bij de werkgever te leggen. 
Tot nu toe mag de Belastingdienst 
naheffingen alleen aan de zzp’er 
opleggen en niet aan de opdracht-
gever.

Maar ruim twee maanden voor 
de geplande invoering is nog altijd 
niet helder wie zich straks  zzp’er 
mag noemen en wie niet. Ook is 
niet duidelijk hoe de nieuwe mo-
delcontracten eruit gaan zien. Vele 
tienduizenden zzp-contracten 

dreigden te worden opgeschort van-
wege aansprakelijkheidsrisico’s.

D66-senator Alexander Rin-
nooy Kan, die met de nieuwe wet 
een ‘bureaucratisch schrikbeeld’ 
zag, noemt het besluit ‘verstandig’. 
Volgens hem doet het kabinet er 
goed aan eerst met een ‘fundamen-
tele visie over de toekomstige in-
richting van de arbeidsmarkt en 
de positie van zzp’ers’ te komen.

Vorige week werd een mo-
tie aangenomen, waarin de rege-
ring wordt verzocht met een ei-
gen opvatting te komen over een 
meer evenwichtige verhouding tus-
sen werknemers en zelfstandigen. 
Rinnooy Kan: ‘Staatssecretaris, de 
Belastingdienst en andere betrok-
kenen moeten beter hun huiswerk 
doen om het vertrouwen in de wet 
terug te winnen.’

Staatssecretaris Wiebes FOTO: HH  

pagina 3, 20-10-2015 © Het Financieele Dagblad




