
Gewoon aan het werk, 
zegt Wiebes…
De vraag is natuurlijk: wie? Sinds 1 mei is de wet 

DBA* van kracht. De Belastingdienst heeft circa 

600 van de 4500   - ja, zoveel zijn er al gemaakt en 

moeten nog beoordeeld worden! - modelovereen-

komsten goedgekeurd. Als ik kijk naar het aantal 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door 

brancheorganisaties, Kamers van Koophandel, de 

Belastingdienst, accountants en adviesbureaus, dan 

kan ik rustig stellen dat het DBA-circus een werkver-

schaffer van formaat is. Alleen niet voor de vakman.

Wiebes zegt: “Gewoon aan het werk gaan. Als je je 

gewoon normaal gedraagt, is er niets aan de hand” 

(een quote uit een interview in het magazine van 

VNO-NCW). Kijk, dat zijn nu uitspraken waar ik de 

kriebels van krijg. Als gewoon werken zo normaal 

is, dan zijn al deze modelovereenkomsten toch niet 

nodig? Dan moet het toch mogelijk zijn om bij wet 

vast te stellen wat de regels zijn. Iedereen moet 

zich daaraan houden en bij controle en overtreding 

ben je de klos. Persoonlijk aansprakelijk maken en 

houden. Niks modelcontracten.

Je hoort het in de markt: de overeenkomst wordt 

genegeerd of een opdrachtgever zoekt een andere 

oplossing. Best te begrijpen, want de Modelovereen-

komst voor de branche- of beroepsgroep, Zelfstan-

digen Bouw/stichting ZZP Nederland, de overeen-

komst aanneming van werk, de versie voor losse 

werken (want er bestaan nog drie andere versies!) 

beslaat zes kantjes! Moet je voor de aardigheid eens 

doorlezen. Er zit zelfs een kadootje van de opdracht-

gever in (de laatste bladzijde, artikel O.). Ongetwij-

feld over nagedacht en doortimmerd, maar om nu te 

zeggen dat het allemaal simpel en eenvoudig is. Niet 

dus. Ik ben reuze benieuwd welke alternatieven er 

nog meer bedacht gaan worden. 

VLOK-leden hebben het gelukkig een stuk een-

voudiger. Die hoeven alleen maar de VLOK-Uitvoe-

ringsvoorwaarden 2016 te hanteren. Dat vindt de 

Belastingdienst namelijk ook prima.

* Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de regels 

die vanaf mei dit jaar in de plaats van de VAR zijn gekomen.
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columnStaatssecretaris Wiebes: 
meeste zelfstandigen hebben 
geen modelovereenkomst nodig
Wat velen vooraf vermoedden, lijkt bewaarheid 

te worden: de Wet Deregulering Arbeidsrela-

ties (WDA) werkt niet, volgens prominenten en 

experts. Met deze wet in de hand moet duidelijk 

te maken zijn wie ondernemer is of niet. Fractie-

voorzitter Halbe Zijlstra van de VVD gooide onlangs 

een knuppel in het hoederhok. Hij deelde zijn zorgen 

over de wet met de ondernemersorganisatie ONL: ‘’Er 

is veel ruis en onzekerheid bij ondernemers. Zolang 

die onduidelijkheid er is, mogen er geen boetes 

worden uitgedeeld aan ondernemers.” Hij stelde 

zijn ongenoegen op schrift en stuurde de brief naar 

staatssecretaris Eric Wiebes. Zijlstra verwacht een 

Kamerbrief van Wiebes over het onderwerp.

Volgens MKB Belangen veroorzaakt de nieuwe Wet 

DBA een bloedbad. Slechts een klein aantal (17 pro-

cent) van alle ingediende contracten is goedgekeurd. 

Een groot aantal procedures is tussentijds afgebroken 

en meer dan de helft is nog in behandeling. De Belas-

tingdienst belooft binnen zes weken een oordeel over 

ingediende Modelovereenkomsten te geven. Maar 

de daadwerkelijke doorlooptijd is volgens de door 

MKB Belangen bij de Belastingdienst opvraagde en 

ontvangen informatie elf weken. Dat zou betekenen 

dat een ondernemer zonder personeel die maar wat 

graag wil ondernemen elf weken eigenlijk niet aan 

de slag kan. Want hij heeft geen zekerheid of de 

relatie met zijn opdrachtgever door de beugel kan, zo 

stellen genoeg deskundigen. Uit een interview met 

staatssecretaris Wiebes met het Financieel Dagblad 

blijkt dat hij zelf voor de vertraging verantwoorde-

lijk is: “Het komt doordat ik de Belastingdienst heb 

Koolmonoxidelek kan leiden tot 
erkenningsregeling installateurs
Eind 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Vei-

ligheid een tamelijk alarmerend rapport over koolmo-

noxide. Uit het onderzoek bleek dat 46 procent van 

de ongevallen van de koolmonoxideongevallen ver-

oorzaakt was door een cv-installatie; het merendeel 

modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het 

beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden 

toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. 

Verder constateert de Onderzoeksraad in het onlangs 

gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud 

aan installaties geen afdoende bescherming vormt 

tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende 

kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen 

en certificeringen bieden te weinig garantie voor 

een daadwerkelijk professionele aanleg en veilig 

onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen 

hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.

Het kabinet laat negen maanden later met een 

brief de Tweede Kamer weten een wettelijke, 

uniforme en persoonsgebonden erkenningsrege-

ling te overwegen voor vakmensen die werken 

aan cv’s en andere gastoestellen.

opgedragen om in de meewerkstand te gaan en 

met ondernemers samen te werken aan iets wat 

aan de wet voldoet.” In dezelfde krant bagatel-

liseert Wiebes de problemen als volgt: “We zijn 

bij de implementatie op de helft. Maar verreweg 

de meeste zzp’ers kunnen dat blijven en daarvoor 

hebben de meesten ook helemaal geen model-

overeenkomst nodig. Voor wie dat wel nodig 

heeft, is er inmiddels een vrijwel dekkend stelsel 

van sectorovereenkomsten, tien algemene en 

straks ook zestig voor specifieke sectoren” 
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