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Grotebedrijveninhetbankwezen,
de bouw en andere sectoren ver-
breken in hoog tempo hun rela-
ties met zzp’ers onder druk van
dewet Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties (DBA), zo blijkt
uit een inventarisatie van het FD.
Naarschattingveleduizendenzelf-
standigenverliezenhunopdracht.
Vooral de grote opdrachtgevers
vrezen hoge boetes en naheffin-
gen wegens schijnconstructies,
en zijn begonnen aan een einde-
jaarsschoonmaakomhunorgani-
saties ‘DBA-bestendig’ temaken.

GrootbankenINGenRabobank
en pensioenuitvoerder PGGMbe-
vestigendatzebezigzijnhetaantal
zzp’ers sterk te reducerenomzich
teconformerenaandenieuwewet
van staatssecretaris EricWiebes.
Ookdereorganisatiesbijde instel-
lingenspeleneenrol.Hunwoord-
voerderszeggendatzelfstandigen
metcrucialeexpertiseeenvasteof
tijdelijke baan aangeboden krij-
gen.Vananderezzp-relatieswordt
voor1mei2017afscheidgenomen.
De schoonmaak is echter veel

breder gaande, ondermeer in de
bouw, de mediawereld, het ver-
zekeringswezen en bij overheids-
werkgeverswaaronderministeries
enhetonderwijs.Zelfstandigenen
hunbelangenbehartigersnoemen
BAM,GasunieenverzekeraarAch-
mea.OokbouwerDuraVermeer is
bezigmet een grote schifting, be-
vestigt hr-directeurAlfredBoot.

‘Wat wel en nietmag, is ondui-
delijk. Als we dewet strak zouden
toepassen, zou de helft van onze
zzp-inhuur nietmeermogen’, al-
dusBoot.DuraVermeerheeftzo’n
800 zelfstandigen aan het werk,
maarmoet ook tientallen onder-
aannemers dwingen zzp’ers naar
huis te sturen, omdat het bedrijf
alshoofdaannemeraansprakelijk
is.Hetbedrijf twijfeltbijvoorbeeld
ofzijntorenkraanmachinistenzich
wel zzp’er mogen noemen, om-
dat ze niet hun eigen torenkraan
bezitten. Op grote schaalmensen
in vaste dienst nemen kan Boot
niet omdat er teweinigwerk is.

‘Grote opdrachtgevers zijn bui-
tengewoon terughoudend’, zegt
bestuurderMarcNijhuisvanIT-de-
tacheerder IT Staffing.Hij bemid-
delt voor zo’n 1200 zelfstandigen.
Vanongeveereenkwartdaarvanis
onduidelijk of zij zich volgens de
DBA-wet zzp’er mogen noemen.
‘Sommige bedrijven zijn heel
rigide en stoppen volledig met
zzp-inhuurwaardoor projecten in
gevaar komen.’
De belangrijkste belangen-

behartiger voor zelfstandigen
Stichting ZZP Nederland vindt
de exodus ‘zeer kwalijk’. Voorzit-
terMaarten Post zegt dat er aller-
lei spookverhalen de ronde doen,
en dat het grijze gebied dusdanig
groot is dat werkgevers ‘geen ver-
trouwen meer hebben in de Be-
lastingdienst’. Post schat dat vele
tienduizenden zzp’ers zonder op-
drachtenkomentezitten.Zo’n10%
van zijn achterban zit nu al hele-
maalzonderwerk,zobleekuiteen
eerderepeiling vanPost.
De meeste discussie gaat over

langere detacheringen, die soms
wel vijf of zes jaar lopen: die kun-
nenals verkaptedienstverbanden
enpremieontduikingaangemerkt
wordendoordeBelastingdienstals
ersprakeisvaneengezagsverhou-
ding. Er is ondermeer veel ondui-
delijkheid in de IT-branche, waar
veel gewerkt wordtmet grote pro-
jecten die een lange horizon heb-
ben en specialistische kennis ver-
eisen. Veel bedrijven willen de
belangrijkstezelfstandigenbehou-
den,doorhenofwel invastedienst
te laten treden bij hun detacheer-
der,ofwelbijhenzelf.Dat lukt lang
nietaltijd.Dezzp’erszelf voelener
vaaknietsvoorominvastedienstte
treden,omdat zij hunvrijheidwil-
lenbehoudenenzichzelfalsonder-
nemerbeschouwen.

StaatssecretarisWiebesheeftna
eerdere ophef beloofd dat de fis-
cus werkgevers tot 1mei 2017 de
tijdgeeftomhunwerkwijzeaante
passen.Wiebes ligt in de Tweede
Kameral langerondervuurvanwe-
ge zijn impopulairewet.
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