Ed van Thiel van TMC Administratie & Consultancy:

‘Overgrote deel ZZP’ers heeft geen vertrouwen in
DBA-alternatief: de opdrachtgeversverklaring’
(Amstelveen, oktober 2017 – Rob Vrolijk)
Om na de DBA-perikelen van afgelopen jaren tegemoet te komen aan de wensen van betrokken partijen, formuleert het nieuwe kabinet Rutte in het regeerakkoord vooralsnog drie uitgangspunten:
1. ZZP’ers met een laag
tarief tussen de € 15,- en
€ 18, - per uur in combinatie met een opdracht
van langer dan 3 maanden worden in de toekomst niet meer beschouwd als ondernemer, maar als werknemer. Een arbeidsovereenkomst dus.
2. Opdrachtgevers van
ZZP’ers met een uurtarief
tussen de € 18,- en € 75,moeten een webformulier
‘opdrachtgeversverklaring’ invullen.
3. Voor ZZP’ers met een
tarief boven de € 75,- per
uur komt er een aanvraag
voor een mogelijke vrijstelling voor loonbelasting en werknemersverzekeringen (opt-out). Op
voorwaarde dat er sprake
is van een korte duur van
de overeenkomst (korter
dan één jaar) en/of dat er
specifieke werkzaamheden worden verricht.
Van Thiel is er niet gerust
op: ‘Daar waar er nog wel
enige logica is in de beoordeling van de laagste en de
hoogste groep, verwacht
ik veel problemen voor de
middengroep. Met name als
de vragen op het webformulier – die overigens nog niet
bekend zijn - ongewenste
verantwoordelijkheden voor
de opdrachtgevers tot gevolg hebben. Dan ontstaat
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serveerd opstel tegenover
die nieuwe wetgeving. Het
gevaar is groot dat die kleine
ondernemers tóch weer worden afgeleid van datgene
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eigen business!’
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