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1

inl e i d i n g

1.1

De zelfstandige zonder personeel

Werkenden worden juridisch in twee hoofdcategorieën ingedeeld: zij die
als werknemer in loondienst werken en zij die als zelfstandige voor eigen
risico en rekening werken. Een bepaalde categorie zelfstandigen wordt tegenwoordig zelfstandige zonder personeel (zzp’er) genoemd. De zzp’er is
volgens Van der Heijden een zelfstandige die economisch gezien vergelijkbaar is met een werknemer, maar juridisch gesproken die status niet heeft.
De term zzp’er is afkomstig uit de bouwnijverheid. In de jaren negentig van
de vorige eeuw wordt in deze economische sector een sterke groei van het
aantal zelfstandigen waargenomen. Het aantal zzp’ers in de bouwnijverheid is toegenomen van 17.405 in 1993 tot 32.425 in 2000. In 2005 is het
aantal zzp’ers in de bouwnijverheid uitgegroeid tot 52.000. Deze trend van
zelfstandig ondernemerschap wordt toegeschreven aan conjuncturele ontwikkelingen (de overspannen arbeidsmarkt), aan veranderingen in bedrijfsvoering (uitbesteding) en aan veranderingen in overheidsbeleid (afschaffen
van vestigingsvergunningen).
Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
(eib) blijkt dat het gros van deze zzp’ers niet zelf opdrachten aanneemt,
maar wordt ingehuurd door hoofdaannemers die in bepaalde gevallen zelfs
hun voormalige werkgevers zijn. Aannemers die zijn ingehuurd door andere, grotere aannemers kunnen gezien worden als werkzaam in fictieve
dienstbetrekking. Alleen als een aannemer wordt ingehuurd door een particuliere opdrachtgever, wordt het bestaan van een fictieve dienstbetrekking
uitgesloten. Veel zzp’ers in de bouwnijverheid begeven zich in de schemerzone tussen zelfstandig ondernemerschap en (tijdelijk) werknemerschap.
Gezien de discutabele juridische status van veel zzp’ers in de bouwnijverheid rijst het vermoeden dat een deel van deze zelfstandigen een verkapte
werknemer is. Verkapte werknemers die al dan niet om fiscale redenen het
zelfstandig ondernemerschap verkiezen boven het werknemerschap. Ook
wordt vermoed dat een deel van deze zzp’ers door hun voormalige werkgevers richting zelfstandig ondernemerschap is gedirigeerd, wat een manier
is voor werkgevers bepaalde risico’s, zoals de hogere loonkosten van oudere

 Van der Heijden (1997) p. 1839.
 Busker (2006).
 Scholman (2001) p. 22, Hessels & Vroonhof (2003) p. 37-39.
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werknemers, uit te besteden. Dit is een ontwikkeling die als onwenselijk
wordt ervaren.
In de jaren negentig kon de zzp’er in de bouwnijverheid nog gezien
worden als een onderaannemer, doordat de hoofdaannemer de beslissingen nam over het materiaal en de aankoopplaats. Tegenwoordig laat de
hoofdaannemer deze beslissingen aan de zzp’er, waardoor deze steeds meer
de rol van coördinator op zich neemt. De arbeidsinspectie treft bij bouwinspecties in 2005 tweeëneenhalf keer zoveel zzp’ers aan als in 2004. Van
deze 324 zzp’ers blijkt een derde in feite een werknemer te zijn. Het merendeel van deze groep is afkomstig uit Polen. Hoewel bepaalde zzp’ers in de
bouwnijverheid steeds zelfstandiger worden, blijft een deel van deze zzp’ers
aan te merken als verkapte werknemers. Dit aantal sluit naadloos aan bij
de veronderstelling dat bij één op de drie zelfstandigen in Nederland de
afbakening tussen werknemer en zelfstandige in de praktijk een probleem
vormt.
De zzp’ers in de bouwnijverheid vallen door het gegeven dat ze geen
personeel in dienst nemen, weinig tijd besteden aan acquisitie en niet of
nauwelijks investeren in de onderneming niet aan te merken als ‘klassieke’
zelfstandige ondernemers. Het is dan ook de eerste groep werkenden die
zzp’er wordt genoemd. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd door
de sociale partners in de bouwnijverheid een poging gedaan aan de hand
van een criterialijst de zzp’ers te onderscheiden van zowel de ondernemers
als de werknemers. Het is niet gelukt de zzp’er af te bakenen van de ondernemers en de werknemers, maar de term zzp’er is een gangbare term
geworden voor kleine zelfstandigen die geen ‘klassieke’ ondernemers zijn,
maar ‘nieuwe’ zelfstandigen. De ‘klassieke’ zelfstandige ondernemers zijn
ondernemers die voor eigen risico en rekening een onderneming voeren.
De ‘nieuwe’ zelfstandigen zijn zelfstandigen die gewoonlijk dezelfde werkzaamheden onder dezelfde omstandigheden verrichten als werknemers.
Van der Heijden ziet de zzp’ers als een groep mensen die zich in de grijze
zone bevindt tussen de wettelijke status van werknemer en ondernemer.
Geen juridische term
Zo’n vijftien jaar geleden werd de zzp’er nog een freelancer genoemd.
Evenmin als een freelancer is een zzp’er een juridische of eenduidige term.







Scholman (2001).
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Het zijn wel termen die op het juridische onderscheid zijn gebaseerd. Een
freelancer is volgens Smitskam een persoon die niet in loondienst van een
werkgever is, maar kleine opdrachten aanneemt bij meerdere, elkaar afwisselende opdrachtgevers. De freelancer is aanvankelijk te vinden in de
creatieve beroepen, maar wordt in de jaren tachtig van de vorige eeuw
door het bedrijfsleven en de overheid ontdekt en binnengehaald om het
personeelsbestand te flexibiliseren. Freelancearbeid staat inmiddels niet langer voor zelfstandige, wisselende en artistieke arbeid, maar voor arbeid die
niet op basis van een arbeidsovereenkomst wordt verricht. De freelancers
komen sindsdien voor in beroepen en functies, zoals schoonmaker, reisleider en koerier, waar van zelfstandigheid of artisticiteit geen sprake is.
Het probleem van het ontbreken van juridisch definities voor freelancers en zzp’ers is dat het leidt tot onduidelijkheid en verwarring. Het is
niet ondenkbaar dat twee werkenden die exact dezelfde werkzaamheden
verrichten, onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, op basis van
verschillende juridische overeenkomsten werken. De Belastingdienst en het
Uitvoeringsinstituut Werknemerverzekeringen (uwv) zien bepaalde freelancers of zzp’ers niet als een ondernemer, omdat men zich bijvoorbeeld niet
fiscaal presenteert als een ondernemer, te weinig investeringen doet, te weinig uren werkt in de eigen onderneming of voor te weinig opdrachtgevers
werkt, waardoor een gezagsverhouding met die weinige opdrachtgevers
wordt verondersteld. Tegelijkertijd wordt menig freelancer of zzp’er niet
gezien als een werknemer, omdat juridisch gezien van ‘echt’ werkgeversgezag geen sprake is, omdat deze freelancer of zzp’er bijvoorbeeld via een
tussenpersoon werkt of thuis werkt.
De afbakening van zelfstandigen, zoals freelancers en zzp’ers, ten opzichte van werknemers is in de praktijk vaak lastig. Dit onderscheid is
gebaseerd op het arbeidsrechtelijke begrip gezagsverhouding, maar zoals in
hoofdstuk 4 wordt beschreven blijkt de gezagsverhouding onvoldoende onderscheidend te zijn. In het socialezekerheidsrecht is het onderscheid tussen
de werknemer en de zelfstandige diffuus. De regelgeving over de werknemersverzekeringen is, zoals in hoofdstuk 5 wordt uiteengezet, mede door de
invoering van het begrip fictieve dienstbetrekking en de vele uitzonderingen
op dit begrip erg complex. Een vereenvoudiging van de personenkring van
de werknemersverzekeringen wordt, zoals in hoofdstuk 6 wordt beschreven,
wenselijk geacht.
Freelancers en zzp’ers worden door de Belastingdienst en het uwv vaak
gezien als personen die werkzaam zijn in fictieve dienstbetrekking, wat een

 Smitskam (1989) p. 177-178.
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term is afkomstig uit de werknemersverzekeringen, zoals in hoofdstuk 5
nader wordt toegelicht. De zzp’ers werkzaam in de bouwnijverheid zijn
bijvoorbeeld werkzaam in fictieve dienstbetrekking als ze een opdracht via
een aannemer aannemen, terwijl ze als ze een opdracht via een particulier
aannemen, beschouwd worden als een zelfstandige ondernemer. Sinds de
invoering van de var worden, zoals in hoofdstuk 6 zal worden uiteengezet,
deze werkenden in fictieve dienstbetrekking door de Belastingdienst en het
uwv behandeld als zelfstandige ondernemers, mits door de Belastingdienst
een var-wuo of var-vennoot is afgegeven.
Schijnzelfstandigheid
In de literatuur over zzp’ers bestaat consensus over het feit dat zzp’ers
zich tussen de reguliere werknemers en de zelfstandige ondernemers in
bevinden. De zzp’ers zijn te onderscheiden van de werknemers, omdat ze
in principe niet onder de zeggenschap van de werkgever werken en te onderscheiden van de zelfstandige ondernemers omdat ze geen personeel in
dienst hebben. Een ondernemer hoeft geen personeel in dienst te hebben
om gezien te worden als een ondernemer, maar in de literatuur wordt verondersteld dat ondernemers groei nastreven en op een zeker punt personeel
in dienst gaan nemen.
Een deel van de zzp’ers wordt opgevat als ‘schijnzelfstandige’. De zzp’ers,
die economisch afhankelijk zijn van één of twee opdrachtgevers, doorgaans
de voormalige werkgever, worden door Van der Heijden beschouwd als
‘schijnzelfstandigen’. De voormalige werkgever van wie de zzp’er economisch afhankelijk is, heeft waarschijnlijk nog steeds zeggenschap over deze
zzp’er. Schijnzelfstandigheid wordt ook vermoed bij freelancers en zzp’ers
die korte opdrachten uitvoeren voor derden, waarbij evengoed gedacht kan
worden aan een kortlopend dienstverband in plaats van aan een opdrachtovereenkomst. Deze afbakening vormt met name een probleem in sectoren
die worden gekenmerkt door een arbeidsintensief karakter, een grote vraag
naar arbeid, lage toetredingsdrempels en een sterke behoefte aan flexibiliteit. Sectoren, zoals de bouwnijverheid, de transportsector, de zakelijke en
persoonlijke dienstverlening, de journalistiek en de paramedische sector,

 Mosselman & Vroonhof (2003) p. 10-12.
 Dirks, Rosenbrand & Bosma (2003), eib (2002), eim (1997), Evers, De Haan & Smulders
(1998), Evers & Boman (1999), Evers (2000), Evers & Wijmans (2000), Evers, De Muijnck
& Overweel (2002), Folkeringa & Vroonhof (2002), Meijer (1999), mkb Nederland (1999),
Smulders & Evers (2000), Stigter (2003), Vossen & Bouwmeester (2002), Vroonhof, Overweel
& De Muijnk (2001), Westhof, Vroonhof & De Muijnk (2001), Wijmans (1999) en Zwinkels
(2000).
 Heijden, van der, Van het Kaar & Wilthagen (1999).
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kennen categorieën zelfstandigen, van wie betwijfeld wordt of hun juridische status past bij hun sociaal-economische positie.
Een bepaalde groep zzp’ers begeeft zich in de schermerzone tussen werknemerschap en ondernemerschap. In deze schermerzone onderscheidt de
International Labour Organisation (ilo) twee typen arbeidsrelaties, namelijk verhulde en dubbelzinnige arbeidsrelaties die elkaar kunnen overlappen. Disguised employment relationships, oftewel verhulde arbeidsrelaties,
zijn volgens de ilo die arbeidsrelaties waarin feitelijke werknemers zich
voordoen als zelfstandige ondernemers om in aanmerking te komen voor
fiscale regelingen, om premieverplichtingen van de sociale zekerheid te
ontduiken of om onder de bepalingen van het arbeidsrecht uit te komen.
Objectively ambiguous employment relationships zijn dubbelzinnige arbeidsrelaties.
Sommige arbeidsrelaties zijn volgens de ilo dubbelzinnig, omdat deze arbeidsrelaties voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Het is onduidelijk
of deze arbeidsrelaties in loondienst of in zelfstandige uitvoering van het
ondernemerschap worden verricht. De ilo pleit ervoor dat de werkenden
werkzaam in deze arbeidsrelaties zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen
als werknemers.
Politieke aandacht voor zelfstandigen zonder personeel
De zzp’ers worden ‘nieuwe’ zelfstandigen genoemd, maar zijn, zoals in
hoofdstuk 3 wordt aangetoond, niet nieuw. Een vroege groep zelfstandigen wordt gevormd door de vrije lansiers ofwel freelancers die zich in de
Middeleeuwen samen met hun lans en paard verhuurden aan de hoogstbiedende landheer. De jurist Cappelli stelt dat met de opkomst van de zzp’ers
arbeidscontracten en arbeidsverhoudingen opkomen die lijken op de arbeidscontracten van voor en tijdens de eerste fase van de industrialisatie.
In de literatuur wordt verondersteld dat arbeid voor de industriële revolutie
werd verricht door zelfstandigen. Deze zelfstandigen werkten regelmatig
samen in gilden zonder dat de één onder het gezag van de ander kwam
te werken. Inderdaad werken, zoals in hoofdstuk 8 wordt beschreven, veel
zzp’ers samen met andere zzp’ers, maar dat wil niet zeggen dat het gildenstelsel, waarop in hoofdstuk 3 nader wordt ingegaan, terug is van weggeweest. Ook wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat niet alle vormen van arbeid
voor de industriële revolutie verricht werden in zelfstandig uitvoering van
het eigen bedrijf.






Zwinkels, (2000), eim (1999).
eiro online (2002), ilo (2003).
ilo (2003).
ilo (2006).
Cappelli (1999) geciteerd in Gallagher & Sverke (2005) p. 182.
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Al is de zzp’er geen nieuw verschijnsel, de politieke belangstelling voor
de zzp’ers is wel nieuw en deze belangstelling is de laatste jaren sterk toegenomen. Zelfstandig ondernemerschap wordt door de regering in navolging
van de Europese Unie (eu) gezien als een ‘banenmotor’. De veronderstelling is dat de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap leidt tot
de creatie van meer banen. De politieke belangstelling voor het zelfstandig
ondernemerschap is gebaseerd op een notie van economische ontwikkeling en groei. Veel theorieën over zzp’ers bevatten groeimodellen. Deze
theorieën van small business/large business continuüm lijken te impliceren dat
een kleine onderneming, zoals die van een zzp’er, simpelweg een beginfase
is van een economische en organisatorische ontwikkeling naar een grotere
onderneming en dat processen van groei naar organisatorische volwassenheid automatisch volgen. Wat deze theorieën, die overigens wel opgaan
voor zelfstandigen met personeel, niet kunnen verklaren is dat de meeste
zzp’ers weliswaar groeien, maar vrijwel nooit personeel in dienst nemen.
Het is de vraag of het zelfstandig ondernemerschap een ‘banenmotor’ is.
De meeste zzp’ers creëren geen nieuwe banen. Wel blijkt het zelfstandig
ondernemerschap, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 7, een goed reïntegratietraject te zijn voor mensen die gebruik maken van een werkloosheidsof bijstandsuitkering.
De eu stimuleert het zelfstandig ondernemerschap en bepleit dat haar
lidstaten duidelijke, vaste en voorspelbare regels en voorschriften invoeren
en de administratieve en fiscale formaliteiten voor het midden- en kleinbedrijf verlichten en vereenvoudigen. De lidstaten zouden in het bijzonder
moeten streven naar een forse verlaging van de algemene kosten en administratieve lasten van de ondernemingen, met name bij de start van een
bedrijf en bij het in dienst nemen van personeel. De lidstaten dienen ook
bij de voorbereiding van nieuwe regels het mogelijke effect daarvan op die
administratieve lasten en kosten van ondernemingen te evalueren en moeten het starten als zelfstandige ondernemer stimuleren door belemmeringen
in de belastingstelsels en socialezekerheidsstelsels af te schaffen, door in het
onderwijs de keuze van leerlingen en studenten voor het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen, door in samenwerking met de sociale partners
zwartwerken te bestrijden en om te zetten in legaal werk door prikkels,
regelgeving en hervorming van fiscale en sociale zekerheidsstelsels. In
Nederland leidt dit beleid, zoals in hoofdstuk 6 wordt uiteengezet, tot de
invoering van Verklaring Arbeidsrelatie (var).

 Brodie, Stanworth & Wotruba (2002).
 Bijlage bij Besluit Europese Raad over de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2002, 18
februari 2002.
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1.2

De

zzp’ers

in getal

Het precieze aantal zzp’ers is haast onmogelijk vast te stellen. De zzp’ers
laten zich niet gemakkelijk omschrijven en vallen als groep moeilijk te
traceren. Door het ontbreken van een definitie van zzp’er in combinatie
met het gegeven dat een zzp’er niet per se ingeschreven hoeft te zijn bij
de Kamer van Koophandel (kvk) of een var bij de Belastingdienst hoeft
aan te vragen, is het lastig de omvang van deze categorie werkenden te
bepalen. Bij gebrek aan een duidelijke definitie van de zzp’er lopen volgens
pzo, het Platform voor zelfstandige ondernemers, de schattingen van het
aantal zzp’ers uiteen van 150.000 tot meer dan 500.000 personen. Dat de
schattingen uiteenlopen is een definitiekwestie.
Tabel 1.2.1 Werkzame personen
1999

2000

2001

2002

2003

Totaal

7.946.000

8.124.000

8.291.000

8.325.000

8.294.000

Werknemers

6.789.000

6.969.000

7.124.000

7.166.000

7.141.000

Zelfstandigen

1.148.000

1.155.000

1.167.000

1.159.000

1.153.000

Bron: CBS, Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat 14% van het totaal aantal werkzame
personen een zelfstandige ondernemer is. De data van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (cbs) omvat ook traditionele sectoren als de landbouw
en er wordt bij zelfstandigen geen onderscheid gemaakt naar wel of geen
personeel in dienst hebben. Uit een Europese vergelijkende studie blijkt
dat het aantal zelfstandigen, uitgezonderd de landbouw, in de periode van
1998 tot en met 2002 9,7% van het totaal aantal werkzame mensen is.
Opnieuw wordt geen onderscheid gemaakt naar het in dienst hebben van
personeel. Tweederde van de zelfstandigen werkt volgens deze studie zonder personeel, waardoor 6,5% van de werkzame personen oftewel 540.000
werkenden een zzp’er is.
Het cbs registreert het aantal bedrijven zonder werknemers en baseert
zich daarbij op het aantal inschrijvingen bij de kvk. Uit de cijfers van het
cbs blijkt dat in de jaren negentig van de vorige eeuw het aandeel ondernemingen zonder personeel in absolute cijfers groeide van 321.125 in het
jaar 1993 tot 355.130 in het jaar 2000. De definitie van bedrijven zonder

 Commissie Stevens (2005) p. 63.
 Schulze Buschoff (2004) p. 22-23.
 Statistisch Jaarboek (2003) p. 196.
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personeel sluit de vrije beoefenaars uit die zich niet inschrijven bij de kvk;
vrije beroepsbeoefenaar schrijven zich regelmatig in bij de kvk, maar zijn
dit niet verplicht te doen. Daarnaast omvat deze definitie van bedrijven
zonder personeel wel de besloten vennootschappen (bv) van de directeurgrootaanhouders (dga’s) van grote ondernemingen, die zeker niet zonder
personeel zijn. De definitie van het cbs waarbij men zich baseert op data
van de kvk kent de nodige vervuiling.
In eerste kwartaal van 2006 stelde zowel het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (szw) als pzo dat in Nederland zo’n 850.000
zelfstandigen actief zijn. Het uwv registreert het aantal werkenden en
maakt daarbij onderscheid naar de juridische status van de arbeidsrelaties
van deze werkenden. Het uwv onderscheidt vier categorieën werkenden,
te weten personen werkzaam in een dienstbetrekking, personen werkzaam
in een fictieve dienstbetrekking, overige arbeidsverrichters en zelfstandigen.
Deze categorieën zijn van belang binnen de socialezekerheidswetgeving en
deze categorieën worden in hoofdstuk 5 nader toegelicht.
Tabel 1.2.2 Categorieën werkenden
Fictieve
Dienstbetrekking dienstbetrekking
7.000.000
350.000

Overige
arbeidsverrichters Zelfstandigen
300.000

720.000

Bron: uwv (stand van zaken op 15 december 2003)

In principe zijn de personen werkzaam in dienstbetrekking en de personen
werkzaam in fictieve dienstbetrekking verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De overige arbeidsverrichters en de zelfstandigen (die
zowel zonder als met personeel kunnen zijn) zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen. De zzp’ers komen voor in drie van de vier categorieën,
namelijk in de categorieën fictieve dienstbetrekking, overige arbeidverrichters en de zelfstandigen. zzp’ers in de bouw bijvoorbeeld die ingehuurd
worden door aannemers worden door het uwv gezien als werkzaam in
fictieve dienstbetrekking, maar beschouwen zichzelf als een zelfstandige
ondernemer. zzp’ers in de gezondheidszorg worden door particulieren ingehuurd via een bemiddelingsbureau. Het uwv is van mening dat deze
zzp’ers in een fictieve dienstbetrekking zijn van dit bemiddelingsbureau,
terwijl deze zzp’ers zichzelf beschouwen als zelfstandige ondernemers. De
zzp’ers in de journalistiek en in het onderwijs worden door het uwv tot de
overige arbeidsverrichters gerekend. Tot slot kunnen alle zelfstandigen die
geen personeel in dienst hebben worden beschouwd als zzp’ers.

 Ministerie van szw (2006), pzo-website (2006).
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In Europese vergelijking
Als gekeken wordt naar het zelfstandig ondernemerschap in de landen
rondom ons, blijkt in 2002 het aantal zelfstandigen zo’n 9,7% (waaronder
zo’n 540.000 zzp’ers oftewel 6,5%) van de actieve beroepsbevolking exclusief de landbouw, uit te maken. Het aantal zelfstandigen blijkt in Nederland
hoger te liggen dan in landen als Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, de
Scandinavische landen en zelfs Groot-Brittannië. In België, Ierland en de
Mediterrane landen daarentegen is het zelfstandig ondernemerschap veel
hoger dan in Nederland. Al vanaf de jaren zeventig neemt het aantal
zzp’ers in Nederland toe, in de jaren negentig is de trend op zijn hoogtepunt en momenteel is het aantal zzp’ers aan het stabiliseren.
In de gehele eu zijn, in vergelijking met zo’n 161 miljoen werknemers,
ongeveer 29 miljoen zelfstandigen (2004) actief op de arbeidsmarkt. Sinds
de jaren negentig is zo’n 16% van de totale beroepsbevolking een zelfstandige. Ter vergelijking: in de VS ligt het aandeel zelfstandigen in 2003 op
7,5% van de beroepsbevolking. Binnen de eu komt het zelfstandig ondernemerschap met name voor in de zuidelijke lidstaten. In Griekenland is het
aandeel zelfstandigen 40% van de beroepsbevolking, in landen als Cyprus,
Italië en Portugal is het 25% van de beroepsbevolking. Opvallend is dat
in Polen het aandeel zelfstandigen rond de 29% ligt. In de meeste andere eu-landen ligt het aandeel zelfstandigen onder de 15% en in Zweden
zelfs onder de 5%. Nu wordt dit percentage zelfstandig ondernemerschap
voor een deel verklaard door de aanwezigheid van landbouw. In landen
waar de landbouw als sector een rol van betekenis speelt is het percentage
zelfstandigen hoog. Als men de landbouw niet meerekent, ligt het aantal
zelfstandig werkenden op 24 miljoen, dat is 13% van de beroepsbevolking
exclusief de landbouw. In de VS is 6,9% van de beroepsbevolking exclusief
de landbouw een zelfstandige.
In Nederlands verband
Het zelfstandig ondernemerschap komt binnen de eu in een aantal sectoren, zoals de landbouw, de handel, de bouwnijverheid en de zakelijke en
persoonlijke dienstverlening, in grote mate voor. Het relatief hoge aantal
zzp’ers in Nederland wordt in het bijzonder toegeschreven aan de sterke
opkomst van de dienstensector. Zo’n 60% van de zelfstandigen werkt in

 Perulli (2003) p. 72, Schulze Buschoff (2004) p. 21.
 European Communities (2005) p. 54.
 Hessels & Vroonhof (2003) p. 37.
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de dienstensector. De dienstensector is arbeidsintensief en kent lage toetredingskosten. Een startende ondernemer heeft in de dienstensector niet
meer investeringen nodig dan een computer, een telefoon en een auto om
aan de slag te kunnen. De belangrijkste reden voor het hoge percentage
zelfstandigen is de gunstige financiële infrastructuur die we in Nederland
kennen. Het is relatief eenvoudig in Nederland een banklening voor het
starten van een eigen onderneming te krijgen. Ook komt de Belastingdienst
de (startende) zelfstandigen tegemoet met allerlei fiscale regelingen, zoals de
starterskorting en de zelfstandigenaftrek. Opvallend is dat op het moment
dat de hausse aan zzp’ers voorbij is -het aantal zzp’ers is momenteel in alle
sectoren aan het stabiliseren en in de landbouw is het zelfs aan het afnemen- de wetgever wetgeving introduceert, zoals de var in 2002 en de Wet
uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005, die het zelfstandig ondernemerschap bevorderen, althans belemmeringen voor de zzp’ers wegnemen.
1.3

Normering versus werkelijkheid

De recente toename van ‘nieuwe’ vormen van zelfstandig ondernemerschap zoals de zzp’ers blijkt voor het arbeidsrecht een uitdaging te vormen.
De reden voor de bijzondere aandacht voor de zzp’ers is gelegen in de
dubbelzinnige positie van de zzp’er en het besef dat de zzp’er mogelijk
een ‘schijnzelfstandige’ is. De zzp’ers onderscheiden zich weliswaar wat
hun juridisch status (en de daaraan verbonden rechtsbescherming en ongelijkheidscompensatie) betreft van de werknemers maar zijn wat sociaaleconomische positie betreft vergelijkbaar met de werknemers. Vaak is het
enige onderscheid tussen de zzp’ers en de werknemers de juridische status.
Cappelli wijst erop dat de zzp’ers vaak even afhankelijk zijn van de opdrachtgever als de werknemers dat van de werkgever zijn.
Gezien de sociaal-economische afhankelijkheid van bepaalde zzp’ers is
te verdedigen dat de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht en
het socialezekerheidsrecht ook op hen van toepassing zouden moeten zijn.
Deze ongelijkheid tussen een deel van de zzp’ers en de werknemers heeft de
nodige discussie losgemaakt onder juristen, sociale wetenschappers en politici. Door sommigen wordt de opkomst van de ‘schijnzelfstandigen’ gezien
als een ondermijning van de sociale zekerheid en een uitholling van het
arbeidsrecht. Sociale wetenschappers merken op dat de schijnzelfstandigen
noch bijdragen aan noch gebruik maken van de sociale zekerheids-arrangementen. Dat deze groep niet onder de beschermende werking van het
sociaal recht valt, kan gezien worden als een ondermijning van de solidari-

 Schulze Buschoff (2004) p. 26.
 Cappelli (1997) geciteerd in Conagahan, Fischl & Klare (2002) p. 13.
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teit waarop de sociale zekerheid is gebaseerd. Supiot stelt dat de kracht van
de verzorgingsstaat is gebaseerd op het vinden van een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze balans wordt bedreigd door bepaalde
vrijheden binnen de werksfeer toe te laten, zoals de keuze te gaan werken
op grond van een opdrachtovereenkomst en zo niet financieel bij te dragen
aan regelingen van sociale zekerheid waarop de verzorgingstaat is gefundeerd. Juristen wijzen erop dat het gegeven dat de schijnzelfstandige niet
onder het arbeidsrecht valt, gezien kan worden als een verdere uitholling
van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht was al aan uitholling onderhevig,
omdat niet arbeid op zich, maar de arbeidsovereenkomst centraal staat in
het arbeidsrecht, zoals Sinzheimer al in 1936 opmerkte.
De vraag rijst hoe de juridische constructies op basis waarvan werkenden
hun werkzaamheden verrichten zich verhouden tot de sociaal-economische
positie van hen die als werkenden aan het productieproces deelnemen. De
vraag is in welke mate het normatieve aspect van de arbeidsrelaties aansluit bij de empirische/materiële aspecten van deze arbeidsrelaties. Oftewel:
sluiten de juridische constructies en (het ontbreken van) de bescherming en
de ongelijkheidscompensatie die deze constructies impliceren nog aan bij
de feitelijke omstandigheden waaronder werkenden hun werkzaamheden
verrichten? Tot slot rijst de vraag in hoeverre op basis van het antwoord
op de voorgaande vraag, is te pleiten voor een verhoging of verlaging van
de rechtsbescherming en ongelijkheidscompensatie voor werkenden.
In het Nederlandse recht zijn, zoals in hoofdstuk 4 wordt uiteengezet,
drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid tegen beloning geformuleerd, te weten de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst tot aanneming
van werk en de opdrachtovereenkomst. Met deze drie overeenkomsten, die
elkaar in beginsel uitsluiten, corresponderen drie verschillende typen werkenden: werknemer, aannemer en opdrachtnemer. De zelfstandige wordt
in het arbeidsrecht, afhankelijk van op welke overeenkomst hij werkzaam
is, een aannemer of een opdrachtnemer genoemd. Om de bovenstaande
vragen te beantwoorden wordt eerst het normatieve onderscheid tussen
deze drie overeenkomsten beschreven. Het onderscheid tussen de drie overeenkomsten wordt gemaakt in het Burgerlijk Wetboek (bw) en verder uitgewerkt in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Centrale Raad van
Beroep (crvb). Het onderscheid is van belang voor tal van andere
wettelijke regelingen zoals het Buitengewoon Besluit arbeidsverhoudingen 1945 (bba), het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Vervolgens
wordt het empirische onderscheid tussen de overeenkomsten beschreven.
Weer wordt naar de wet gekeken. Ook wordt door naar de jurisprudentie
over de arbeidsrelaties te kijken gekeken naar de wijze waarop de wet in de

 Supiot (1999) p. 8.
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praktijk uitpakt. Er zijn meerdere wettelijke regelingen naast elkaar actief.
Dat creëert overlap, maar ook uitzonderingen op de regel.
Het formele onderscheid tussen de overeenkomsten
In het onderstaande schema wordt het formele aspect van de driedeling
van de diverse arbeidsrelaties in de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst
tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst uiteengezet. In het
schema wordt uiteengezet hoe de verhouding tussen de werkende en zijn
wederpartij is. Dit wordt de machtsverhouding genoemd en omvat gezagsverhouding, persoonlijke verrichting en economische afhankelijkheid.
Gezagsverhouding en persoonlijke verrichting zijn begrippen die zijn ontleend aan de definities van de overeenkomsten in het bw, terwijl economische afhankelijkheid een begrip is dat aan de jurisprudentie is ontleend.
Ook wordt uiteengezet wat de rechtspositie en ongelijkheidscompensatie
van de werkende is. Er wordt met name gekeken naar ontslagbescherming
en toegang tot de werknemersverzekeringen.
Uit het schema blijkt dat het formele onderscheid wat de machtsverhouding betreft subtiel en gradueel is, althans, de gezagsverhouding geeft
dit subtiele en graduele onderscheid. Elke arbeidsrelatie bevat een zekere
mate van gezag: de arbeidsovereenkomst alleen meer dan de twee andere
overeenkomsten. Economische afhankelijkheid geeft in theorie een duidelijk
onderscheid. Werknemers worden geacht altijd economisch afhankelijk te
zijn en zelfstandigen (aannemers en opdrachtnemers) per definitie niet.
Het onderscheid in rechtsbescherming en ongelijkheidcompensatie is
meer rigide dan het onderscheid in machtsverhouding. Hier is sprake van
een tweedeling. Een werknemer heeft recht op ontslagbescherming, geniet
bescherming tegen de arbeidsgerelateerde risico’s van werkloosheid, ziekte
en arbeidsongeschiktheid en is doorgaans aangesloten bij een pensioenfonds. De werknemer heeft toegang tot het socialezekerheidsrecht. De toegang is namelijk opgehangen aan het hebben van een arbeidsovereenkomst.
De werkgever betaalt mee aan deze voorzieningen van sociale zekerheid.
De aannemer en de opdrachtnemer hebben deze rechtsbescherming en
ongelijkheidscompensatie niet. Wel kunnen ze contractueel enige vorm van
ontslagbescherming afdwingen en kunnen zelfstandigen met een verleden
als werknemer de werknemersverzekeringen op vrijwillige basis voortzetten,
maar een groot deel van de zelfstandigen wordt geacht hun sociale zekerheid zelf te regelen.
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Schema 1.3.1 Formele aspecten

Arbeidsovereenkomst

Overeenkomst
tot aanneming
van werk

Opdrachtovereenkomst

Rechtsbescherming en
Machtsverhouding
ongelijkheidscompensatie
- tussen werkgever en werknemer - werknemer geniet ontslagbestaat een gezagsverhouding, de bescherming, in de zin van
werknemer werkt onder de zegontslagverboden, opzegtermijgenschap van werkgever;
nen en heeft in veel situaties
- instructiebevoegdheid werkgever
of bij afspraak recht op een
is onbeperkt en eenzijdig;
ontslagvergoeding;
- werknemer is ondergeschikt;
- werknemer is beschermd
- werknemer dient werk persoontegen de risico’s van werklijk te verrichten;
loosheid, ziekte en arbeids- werknemer wordt geacht ecoongeschiktheid, vooral via de
nomisch afhankelijk te zijn van
werknemersverzekeringen.
werkgever.
- instructiebevoegdheid is aanwe- - aannemer kent geen ontzig, mits met aannemer contracslagbescherming, maar heeft
tueel overeengekomen;
indien overeengekomen recht
- aannemer is niet ondergeschikt;
op een opzegtermijn en een
- aannemer dient werk perschadevergoeding;
soonlijk te verrichten, mits
- aannemer is niet beschermd teovereengekomen;
gen de risico’s van werkloosheid,
- aannemer wordt geacht econoziekte en arbeidsongeschiktheid
misch onafhankelijk te zijn, want
via de werknemersverzekeringen.
heeft meerdere opdrachtgevers.
- instructiebevoegdheid is aanwe- - opdrachtnemer kent geen
zig, maar beperkt tot de uitvoeontslagbescherming, maar heeft
ring van de werkzaamheden en
indien overeengekomen recht
is niet eenzijdig op te leggen;
op een opzegtermijn en op een
- opdrachtnemer is niet
schadevergoeding;
ondergeschikt;
- opdrachtnemer is niet be- opdrachtnemer dient de
schermd tegen de risico’s
werkzaamheden persoonlijk te
van werkloosheid, ziekte en
verrichten indien de opdracht
arbeidsongeschiktheid via de
met het oog op zijn persoon is
werknemersverzekeringen.
verleend.
- opdrachtnemer wordt geacht
economisch onafhankelijk
te zijn, want heeft meerdere
opdrachtgevers.
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Het empirische onderscheid tussen de overeenkomsten
In het onderstaande schema worden per box de verschillen binnen de drie
categorieën werkenden weergegeven. De verschillende opvattingen over en
definities van werknemers en zelfstandigen (aannemers en opdrachtnemers)
in het bw, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht creëren deze
verschillen binnen de categorieën. Uit het schema blijkt dat de driedeling
diffuus is. Er bestaan werknemers die geen machtsongelijkheid ervaren en
mogelijk geen behoefte hebben aan rechtsbescherming en ongelijkheidscompensatie, maar deze gezien hun juridisch status wel volledig hebben.
Dit is de groep werknemers, de groep hoogopgeleide en bovenmodaal betaalde werknemers, die volgens bepaalde juristen waaronder Jacobs buiten
de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht zouden moeten worden
gebracht, omdat ze in staat worden geacht hun eigen zaken te kunnen
behartigen.
Tegelijkertijd bestaan groepen werknemers die minder rechtsbescherming
en ongelijkheidscompensatie genieten, zoals het onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijk persoon en de werknemers werkzaam in een onderneming of bedrijfstak die geen verplichte, aanvullende pensioenregeling
kent. Dit zijn categorieën werknemers die wel behoefte aan bescherming
en compensatie hebben, maar deze niet krijgen. Ook bestaan aannemers
en opdrachtnemers die wel machtsongelijkheid ervaren, economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgever, maar gezien hun juridische status geen
bescherming of ongelijkheidscompensatie kennen. Daartegenover staat dat
een ander deel van de zelfstandigen, het deel van de zelfstandigen dat in
het verleden gedurende een zekere periode als een werknemer heeft gewerkt, gebruik kan maken van bepaalde regelingen van sociale zekerheid.
Deze groep zelfstandigen kan de werknemersverzekeringen op vrijwillige
basis voortzetten. Ook blijken zelfstandigen rechtsbescherming te kennen,
mits ze deze contractueel met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 Jacobs (1994) p. 1042.
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Schema 1.3.2 Empirisch aspecten van de overeenkomsten
Rechtsbescherming en
ongelijkheidcompensatie
Arbeids- de meeste werknemers met
overeenkomst
contracten voor (on)bepaalde tijd
hebben recht op ontslagbescherming, werknemersverzekeringen en
toegang tot een pensioenregeling
(10% van de werknemers heeft geen
toegang tot een pensioenregeling);
- uitzendkrachten hebben in de eerste
periode geen ontslagbescherming of
deelname pensioenregeling;
- huishoudelijk personeel dat minder
dan twee dagen werkt heeft geen
recht op ontslagbescherming,
werknemersverzekeringen of
pensioensregeling.
Overeenkomst - bepaalde aannemers leveren - aannemers met contracten voor
tot aanneming producten van stoffelijke aard
onbepaalde tijd en aannemers die
van werk
aan meerdere opdrachtgevers; het zijn overeengekomen met de
- bepaalde aannemers leveren
opdrachtgever kennen opzegterlouter arbeidskracht;
mijnen en schadevergoeding bij
- bepaalde aannemers leveren
ontslag, anderen niet;
producten en/of arbeid aan
- aannemers met een verleden als
een enkele opdrachtgever en
werknemer hebben, mits mogelijk
zijn wat werk en inkomen
en overeengekomen, toegang tot
betreft afhankelijk van een
de werknemersverzekeringen zw en
opdrachtgever.
wao/wia en een pensioenregeling,
anderen niet;
- aannemers werkzaam in bepaalde
bedrijfstakken zijn verplicht deel te
nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds, anderen niet.
Opdracht- bepaalde opdrachtnemers
- opdrachtnemers met contracten
overeenkomst
met een eigen zaak zijn
voor onbepaalde tijd en opwerkzaam voor meerdere
drachtnemers die het zijn overopdrachtgevers;
eengekomen met de opdrachtgever
- bepaalde opdrachtnekennen opzegtermijnen en schadevmers zijn werkzaam op de
ergoeding bij ontslag, anderen niet;
zaak van één of meerdere
- opdrachtnemers met een verleden
opdrachtgevers;
als werknemer hebben, mits mo- bepaalde opdrachtnemers
gelijk en overeengekomen, toegang
zijn werkzaam voor een
tot de werknemersverzekeringen zw
enkele opdrachtgever en
en wao/wia en een pensioenfonds,
zijn wat werk en inkomen
anderen niet;
betreft erg afhankelijk van de - opdrachtnemers die een bepaald
opdrachtgever.
beroep uitoefenen zijn verplicht
deel te nemen aan de pensioenregeling van de beroepsgroep, andere
niet.
Machtsverhouding
- bepaalde werknemers werken
zelfstandig en zonder instructies, bij bepaalde beroepsgroepen is de mogelijkheid
instructies te geven vrijwel
afwezig;
- bepaalde werknemers werken
onder voortdurend gezag;
- uitzendkrachten zijn in dienst
van uitzendbureau maar
werken voor een inlener.
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1.4

Vergelijking tussen werknemers en zelfstandigen

De drie juridische modellen veronderstellen bepaalde verhoudingen tussen opdrachtgever en werkende. In dit onderzoek wil ik inzicht geven
in hoeverre de feitelijke sociaal-economische omstandigheden waarin de
zelfstandigen verkeren, overeenstemmen met hun juridische status. Om dat
inzicht te kunnen geven dienen de feitelijke sociaal-economische positie van
de zelfstandigen en die van hun juridische tegenpool, de werknemers, in
kaart te worden gebracht. De positie van de werknemers en zelfstandigen
kan op een aantal punten worden vergeleken, namelijk op beïnvloeding,
economische afhankelijkheid, bezit en risico. Daarbij kan telkens de formele positie op grond van de juridische constructie worden vergeleken met
de praktische arrangementen die in de empirie worden aangetroffen. De
sociaal-economisch positie wordt vergeleken op beïnvloeding, economische
afhankelijkheid, bezit en risico, waarbij is aangegeven hoe de formele positie is. Voor een schematisch overzicht van deze vergelijking verwijs ik naar
schema 1.4.1. Deze formele positie blijkt complex te zijn, omdat in de wet
vele uitzonderingen op de regels zijn geformuleerd en wet vele uitzonderingen op de uitzonderingen kent.
Schema 1.4.1 Vergelijking tussen werknemer en zzp’er
Sociaaleconomische
Positie

Werknemer

Zzp’er

aanwezig

afwezig

Instructiebevoegdheid

uitvoering van de
werkzaamheden
en ter bevordering
van de goede
orde binnen de
onderneming

indien overeengekomen
(aanneming van werk) of
beperkt tot uitvoering van
werkzaamheden (opdracht)

persoonlijke
verrichting

altijd

indien overeengekomen
(aanneming van werk) of
indien opdracht met oog op
de persoon van de zzp’er is
verleend (opdracht)

vervanging

niet toegestaan,
toegestaan, geen
tenzij (stilzwijgende) toestemming nodig
toestemming

kwaliteitsbewaking

werkgever

zzp’er + opdrachtgever

aansprakelijkheid
voor fouten

werkgever

zzp’er + opdrachtgever

Beïnvloeding werken met
contracten
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Sociaaleconomische
Positie

Werknemer

Zzp’er

werktijden

vast

vrij te bepalen

tarieven

bepaald door
werkgever

vrij te bepalen

geheimhoudingsplicht /
concurrentiebeding

contractueel
vastgelegd

afwezig, tenzij contractueel
overgekomen

één (werkgever)

meerdere
(drie of meer)

klantenwerving /
marketing

werkgever

zelf of via intermediair

beloning

op basis arbeidstijd
/ stukloon

per opdracht /
product / per uur

betalingstermijn

maandelijks /
vierwekelijks

zoals overeengekomen

bezit
productiemiddelen

werkgever

zelf, tenzij anders
overeengekomen

bezit bedrijfsruimte

werkgever

zelf, tenzij anders
overeengekomen

arbeidstijdenwet +
arbowetgeving

geldig

niet van toepassing, tenzij in
gevaarlijke situaties

opzegverboden

altijd, tenzij ontslag
op staande voet of
tijdens proeftijd

nooit, tenzij minder dan drie
opdrachtgevers

opzegtermijn

altijd, tenzij ontslag
op staande voet

afwezig, tenzij contractueel
overeengekomen

schadevergoeding
bij ontslag

aanwezig, tenzij
ontslag of staande
voet

afwezig, tenzij contractueel
overeengekomen

dekking ziekte- en
arbeidsongeschiktheidsrisico’s

loondoorbetaling
door werkgever,
vervolgens recht op
WAO/WIA

geen loondoorbetaling door
werkgever, aangewezen op
particuliere verzekering,
tenzij de ZW en/of
WAO/WIA vrijwillig is
voortgezet na overstap van
werknemer naar zelfstandig
werkende of tenzij de
zelfstandig werkende voor de
werknemers-verzekeringen
gelijk is gesteld aan de
werknemer

Economische aantal
afhankelijk- opdrachtgevers
heid

Bezit

Risico
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Sociaaleconomische
Positie

1.5

Werknemer

Zzp’er

dekking
werkloosheidsrisico’s

recht op WW

eigen inkomen, tenzij een
verleden als werknemer
(eerste anderhalf jaar na
overstap van werknemer
naar zelfstandig werkende
recht op WW) of tenzij de
zzp’er voor de werknemersverzekeringen gelijk is
gesteld aan de werknemer.

aanvullende
oudedagsvoorziening boven
AOW

pensioenfonds,
mits afgesloten
door onderneming
of bedrijfstak
waarin werknemer
werkzaam is.

zelf, tenzij werkzaam in
bedrijfstak of beroepsgroep
met verplicht pensioenfonds

arbeid en zorg
(zwangerschapsverlof, levensloop,
zorgverlof)

werkgever

zelf

Doelstelling en probleemstelling

De doelstelling van dit onderzoek is het beschrijven en analyseren van de
complexe werkelijkheid die schuilgaat achter de ogenschijnlijk eenvoudige
juridische driedeling van de afhankelijkheidsverhoudingen in het arbeidsproces in de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst tot aanneming van
werk en de opdrachtovereenkomst. Het doel is langs empirische weg de
verhouding tussen deze juridische driedeling en de kenmerken van de feitelijke sociaal-economische positie van respectievelijk de werknemer en de
zelfstandige te beschrijven en te analyseren. Dit kan vervolgens een bijdrage
leveren aan de maatschappelijke, beleidsmatige en rechtswetenschappelijke
discussie over de vraag of de sociaal-economische positie van de werknemer
en met name de zelfstandige wijzigingen in het arbeidsrecht wenselijk maken. In dit onderzoek richt ik me vooral op de zelfstandigen. De feitelijke
omstandigheden waaronder de zelfstandige zijn werkzaamheden verricht
zullen onderzocht worden.
De probleemstelling van het onderzoeksproject valt uiteen in twee vragen:
1. Wat is de verhouding tussen de juridische status en de sociaal economische positie van de zelfstandige?
2. Wat zijn de gevolgen van deze verhouding tussen de juridische status
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en sociaal-economische positie van de zelfstandige voor de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het
belastingrecht?
Deze tweeledige probleemstelling wordt uitgewerkt in een reeks van subvragen. Deze subvragen zijn terug te voeren op aspecten van de afhankelijkheidsverhouding, zoals uiteengezet in schema 1.4.1, waarop de zelfstandigen
en de werknemers zich in theorie van elkaar onderscheiden. Het betreft de
volgende vier aspecten: beïnvloeding, economische afhankelijkheid, bezit en
risico. In de eerste plaats verkeert een werknemer in tegenstelling tot een
zelfstandige in een gezagsverhouding met zijn of haar werkgever. Een opdrachtgever van een aannemer of opdrachtnemer heeft alleen instructiebevoegdheid die niet verder gaat dan de uitvoering van de werkzaamheden.
In de tweede plaats is de werknemer anders dan de zelfstandige vrijwel
altijd economisch afhankelijk van de werkgever. De enige uitzondering op
deze regel is de dga die als werknemer in dienst is van de eigen BV. In de
derde plaats bezit de zelfstandige de middelen waarmee hij werkt en in bepaalde gevallen zelfs het eindproduct van zijn arbeid. De werknemer bezit
deze niet. In de vierde plaats draagt de zelfstandige de arbeidsgerelateerde
risico’s zelf, terwijl de werkgever deze al dan niet samen met de werknemer
draagt.
1.6

Methode van onderzoek

In het kader van dit onderzoek wordt literatuurstudie gecombineerd met
diepte-interviews. Er werden diepte-interviews met eenendertig zelfstandigen en twintig vertegenwoordigers van vakbonden, brancheorganisaties,
belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en het midden- en
kleinbedrijf afgenomen. De zelfstandigen worden in dit onderzoek bewust
geen zzp’ers genoemd behalve in de bouwnijverheid, omdat de term zzp’er
lijkt te duiden op ‘schijnzelfstandigheid’ of ‘verkapt werknemerschap.’ Alle
geïnterviewde zelfstandigen werken zonder personeel en zien zichzelf als
een zelfstandige ondernemer. Een aantal van hen zit wel dicht tegen het
werknemerschap aan. Het voordeel van werken met diepte-interviews is dat
het een beter inzicht geeft in het werken als zelfstandige ondernemer en het
mogelijk maakt samenhang te vinden tussen de juridische status en sociaaleconomische positie van zelfstandigen. Een nadeel van deze kwalitatieve
onderzoeksmethode en de kleine steekproef is dat geen uitspraken kunnen
worden gedaan over de representativiteit van dit onderzoek. De uitspraken
gedaan door de geïnterviewde zelfstandigen zijn mogelijk niet van toepassing voor de gehele populatie van zelfstandigen.
De eenendertig zelfstandigen zijn actief in vier verschillende economische sectoren, te weten bouwnijverheid, gezondheidszorg, grafimedia en
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media. De selectie voor deze vier economische sectoren is gemaakt aan
de hand van de bijzondere wettelijke regels over de personenkring voor
de werknemersverzekeringen. In principe gelden de werknemersverzekeringen alleen voor de werknemers en zijn de zelfstandigen uitgesloten van
deze verzekeringen. Deze scheidslijn blijkt, zoals ook in hoofdstuk 5 wordt
besproken niet zo scherp te zijn. Op grond van artikel 4 en 5 van de werknemerverzekeringen Ziektewet (zw), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en Werkloosheidswet (ww) wordt de kring van verzekerden
uitgebreid met bepaalde groepen werkenden, waaronder zelfstandigen, terwijl op grond van artikel 6 en 8 van de zw, wao en ww bepaalde groepen
werkenden, waaronder werknemers, zijn uitgesloten van de personenkring.
In januari 2006 is de wao vervangen door de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (wia), maar de kring van verzekerden voor zowel de wao
als de wia is gebaseerd op artikelen van de wao. Of een werkende behoort
tot de personenkring bepaalt de premie- en verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen zw, wia en ww. Werkgevers zijn in tegenstelling
tot de opdrachtgevers premieplichtig. Werknemers zijn verzekeringsplichtig
en de zelfstandigen niet, tenzij ze opvat worden als personen die werkzaam
in fictieve dienstbetrekking. In hoofdstuk 5 worden de regels die de personenkring voor de werknemersverzekeringen bepalen, nader beschreven.
De bouwnijverheid is geselecteerd, omdat in deze sector kleine aannemers die werken voor andere aannemers worden gezien als werkzaam
in fictieve dienstbetrekking. Indien ze voor een particulier werken, worden
zij gezien als zelfstandige. De zzp’ers in de bouwnijverheid zijn soms wel
en soms niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. In de
gezondheidszorg worden zelfstandige zorgverleners die werken voor een
bemiddelingsbureau gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking en
zij hebben toegang tot de werknemersverzekeringen. In de media zijn bepaalde werknemers uitgesloten van de werknemersverzekering. Auteurs en
redacteurs die niet beroepsmatig werken voor een uitgeverij zijn niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. In de grafimedia worden
geen werknemers op grond van artikel 6 en 8 van de zw, wao en ww uitgesloten van de verzekeringsplicht. In de artikelen 4 en 5 van de zw, wao
en ww zijn geen bijzondere regels voor deze sector opgenomen, waardoor
bepaalde groepen die zichzelf zien als een zelfstandige kunnen worden opgevat als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. Wel kunnen in deze sector,
evenals in alle andere economische sectoren, mensen die, zoals in artikel
5 van de zw, wao en ww is geformuleerd, doorgaans op tenminste twee
dagen per week werken, tegen 40% van het geldende minimumloon en
voor de duur van tenminste dertig dagen persoonlijke diensten verrichten,
worden gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking.
Aanvankelijk zou nog een vijfde sector bij dit onderzoek betrokken zijn,
namelijk de kappersbranche. Binnen deze branche komt de stoelenhuur

methode van onderzoek 1.6
constructie voor. Bij deze constructie richten kappers samen met de eigenaar van een kapsalon, regelmatig hun voormalige werkgever, een coöperatie op. Vervolgens werken deze kappers als zelfstandigen in de kapsalon
waar ze alleen een stoel huren. De kappers staan een deel van hun omzet
af aan de eigenaar voor de huur van deze stoel en ter compensatie voor
bepaalde kosten (materiaal, stagiaires, gas, water en licht) van de eigenaar.
In het onderzoek van Verheul vertelden de ‘stoelhuurders’ content te zijn
met deze constructie. Het uwv en de Belastingdienst waren minder gecharmeerd van deze constructie. Deze constructie werd, zoals in hoofdstuk
6 wordt uiteengezet, indien de leden van de coöperatie voorheen in loondienst van de eigenaar waren, gezien als een schijnconstructie en afgewezen. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de Kappersbond blijkt
dat deze constructie nog nauwelijks voorkomt, waardoor is afgezien van
interviews met kappers. De kappers worden weliswaar niet geïnterviewd,
maar toch wordt regelmatig verwezen naar de situatie van kappers. Een
andere interessante groep zelfstandigen die niet is geïnterviewd, maar naar
wie wel wordt verwezen zijn de ‘eigen rijders’. Deze eigen rijders zijn, zoals
in hoofdstuk 5 wordt beschreven, vrachtwagenchauffeurs die ondanks het
feit dat ze beschikken over een eigen wagen en de benodigde vergunningen
door het uwv worden gezien als werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking.
Binnen de vier sectoren werden verschillende beroepsgroepen geïnterviewd. Binnen de bouwnijverheid werden drie timmermannen, een aannemer en één manager geïnterviewd, binnen de gezondheidszorg vijf verpleegkundigen, twee kraamverzorgsters en één manager. In de grafimedia
werd gesproken met drie vormgevers en twee webdesigners en binnen de
media met drie redacteuren, drie fotografen en drie tekstschrijvers. Ook
werden nog twee publiciteitsmedewerkers, een meubelmaker en een docent
geïnterviewd. In een vroeg stadium van dit onderzoek werd gedacht dat het
zinvol zou zijn de zelfstandigen te vergelijken met werknemers die hetzelfde
beroep als de zelfstandigen uitoefenen. Tijdens de eerste gesprekken met de
zelfstandigen bleek dat het haast onmogelijk zou worden deze zelfstandigen
te matchen met werknemers. Soms zijn ze onmogelijk te matchen met
werknemers omdat het werk niet wordt verricht door werknemers. Soms is
het onmogelijk omdat ze meerdere, uiteenlopende beroepen en werkzaamheden blijken te combineren.
De gesprekken met deze zelfstandigen zijn gevoerd op basis van een
itemlijst. Deze itemlijst, die schematisch is weergegeven in schema 1.4.1,
bestaat uit begrippen ontleend aan het bw en de jurisprudentie over de status van arbeidsrelatie, zoals beïnvloeding, economische (on)afhankelijkheid,
bezit en risico. De eerste twee begrippen beschrijven de relatie tussen de

 Verheul, Jaspers, Westerveld & Wilthagen (2001) p. 61.



1 inleiding
zelfstandige en zijn opdrachtgever en terwijl de twee laatste begrippen het
zelfstandig ondernemerschap beschrijven. Bovendien werd de zelfstandigen
verzocht uitvoerig te vertellen over hun start als zelfstandige ondernemer
en hun startmotieven. Tot slot werd de zelfstandigen gevraagd naar hun
ervaringen met andere zelfstandigen en werknemers.
Opzet

1.7

De opzet van dit boek is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet hoe het
sociaal recht en de arbeidsmarkt elkaar constant beïnvloeden. Hoofdstuk 3
is een historisch hoofdstuk waarin arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige
arbeid door de tijd worden gevolgd. In hoofdstuk 4 worden de drie hedendaagse juridische modellen beschreven aan de hand waarvan de arbeidsrelaties zijn vormgegeven. In hoofdstuk 5 staat het socialezekerheidsrecht
centraal. In het socialezekerheidsrecht worden arbeidsrelaties geformuleerd
als een dienstbetrekking, fictieve dienstbetrekking en als zelfstandige arbeid.
In hoofdstuk 6 wordt de var behandeld. De var dient om zelfstandigen
vooraf zekerheid te geven over de juridisch status van hun arbeidsrelaties.
In hoofdstuk 7 wordt de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen beschreven. Hoofdstuk 8 en 9 vormen samen het empirische gedeelte
van dit boek. In deze hoofdstukken worden de zelfstandigen zelf aan het
woord gelaten over het zelfstandig ondernemerschap. Tot slot worden in
hoofdstuk 10 de bevindingen uit de eerdere hoofdstukken teruggekoppeld
aan de twee centrale onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk worden conclusies
geformuleerd en aanbevelingen gedaan.



2

soc i a a l r e c h t
en d e a r b e i d s m a r k t

Tussen het rechtsvormingsproces en het maatschappelijke proces bestaat
een constante wisselwerking. Aan de ene kant heeft de maatschappij, of
beter gezegd hebben de economische, sociale en politieke ontwikkelingen
binnen een maatschappij, een effect op de wetgeving. Van der Heijden
merkt op dat met de samenleving het recht verandert. Het meeste recht is
volgend. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat bepaalde wettelijke
normen worden vastgesteld en andere wettelijke normen weer worden afgeschaft. De maatschappij verandert niet alleen de inhoud van het recht,
maar ook de interpretatie van het recht. Aan de andere kant heeft de wetgeving een effect op de maatschappij. Dit wordt de sociale functie van de
wetgeving genoemd. Het recht verandert de samenleving met als gevolg
dat nieuwe wetten worden geformuleerd, teneinde de ontwikkelingen binnen deze veranderende samenleving te blijven volgen. In feite is het recht
constant aan verandering onderhevig.
Bepaalde maatschappelijke veranderingen, zoals de door de juristen Van
der Heijden en Noordam onderscheiden zeventien ‘-eringen’, zijn belangrijk bij het beantwoorden van de vraag wat de waarde(n) van het sociaal
recht (arbeidsrecht en het daarmee samenhangende socialezekerheidsrecht)
moet(en) zijn en door welke beginselen van het sociaal recht de wetgever
zich dient te laten leiden. Het sociaal recht is gebaseerd op vier grondslagen. De bescherming van de werknemer is een leidend beginsel. Deze
beschermingsgedachte houdt verband met het beginsel van ongelijkheidscompensatie. Later is de emancipatie van de werknemer als grondslag
opgekomen. Tot slot is de macht van de collectief georganiseerde werkende
ten opzichte van de onmacht van het individuele werkende een belangrijk
onderdeel van het sociaal recht.
De wisselwerking tussen maatschappij en sociaal recht en de recente
sociaal-economische ontwikkelingen maken begrijpelijk dat al enige tijd
de discussie wordt gevoerd over de vraag of de gezagsverhouding wel on-

 Van der Heijden (1997) p. 1837.
 Wedderburn, Lewis & Clark (1983) p. 92-93.
 Te weten: individualisering, flexibilisering, decentralisering, horizontalisering,
informalisering, informatisering, computerisering, internationalisering, europeanisering,
globalisering, privatisering, decollectivering, privétisering, economisering, activering,
deregulering en intensivering,
 Van der Heijden & Noordam (2001) p. 7 e.v.
 Van der Heijden (1997) p. 1837.
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derscheidend genoeg is de drie overeenkomsten voor het verrichten van
werkzaamheden tegen beloning, te weten de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst, van elkaar
af te bakenen. Bij de arbeidsovereenkomst wordt in tegenstelling tot de
overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst uitgegaan van een gezagsverhouding. De werknemer werkt onder het gezag
van de werkgever en in ruil voor dit gezag krijgt de werknemer bescherming en ongelijkheidscompensatie. Aannemers en opdrachtnemers oftewel
zelfstandigen staan niet onder het gezag van de opdrachtgever en hoeven
geen bescherming en ongelijkheidscompensatie. Als de gezagsverhouding
ter discussie staat, is het de vraag of de beschermingsgedachte van het sociaal recht nog actueel is en of ongelijkheidscompensatie nog een belangrijke
doelstelling van het sociaal recht is.
De zeventien ‘-eringen’ lopen als een rode draad door dit hoofdstuk
heen. In paragraaf 2.1 wordt de theorie van de contractuele arbeidsrelatie beschreven. Deze contractuele arbeidsrelatie is aan een dubbele erosie
onderhevig. Processen van individualisering en flexibilisering worden gezien als de motoren achter deze ontwikkeling. In paragraaf 2.2 worden
de verschillende verzorgingsstaten en stelsels van sociale verzekeringen beschreven. Sociale zekerheid blijkt een kwestie van verzekeren te zijn. Wat
verzekerbaar wordt geacht is afhankelijk van aan wat door de gemeenschap
onder sociale en individuele risico’s wordt verstaan. In paragraaf 2.3 staat
de arbeidsmarkt centraal. In zekere mate is de arbeidsmarkt het terrein
van de sociale zekerheid geworden. Sociale zekerheid is tegenwoordig meer
gericht op activering en in mindere mate op inkomensbescherming. Het
doel is mensen te activeren en te zorgen dat ze zich gaan begeven op de
arbeidsmarkt, opdat ze geen gebruik van de sociale zekerheid hoeven te
maken. In paragraaf 2.4 wordt een voorbeeld gegeven van de wisselwerking
tussen maatschappij en recht. In het sociaal recht hebben wetswijzigingen
gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van werkenden. In zekere zin bepaalt
de juridische status van werkenden hun sociaal-economische positie.
2.1

De arbeidsrelatie

De arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever is doorgaans vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst valt te bezien
in termen van macht. Het beperkt in zekere zin de macht van de werkgever. Het stelt grenzen aan de zeggenschap van de werkgever over de
werknemer. Binnen deze machtsrelatie blijkt de wetgever een belangrijke
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rol te spelen. De arbeidsovereenkomst is in principe een contract tussen
de werknemers en de werkgever/opdrachtgever, maar het is ook een contract waarvan de wetgever de parameters stelt. De wetgever tracht met
de wetgeving bepaalde machtsongelijkheden tussen de werknemer en de
werkgever te compenseren. Daarbij probeert de wetgever bepaalde risico’s
van werknemers, risico’s die samenhangen met arbeid, te beperken door
middel van stelsels van sociale zekerheid en sociale verzekeringen. Ook de
arbeidsrelaties tussen de zelfstandige en de opdrachtgever zijn vastgelegd
in contracten. De wetgever bemoeit zich minder met deze contracten dan
met de arbeidsovereenkomst en als een van beide contractspartijen door de
wetgever meer beschermd wordt, is het de opdrachtgever.
Transactiekosten
Het moment dat mensen arbeidstaken verdelen, organiseren ze hun werkzaamheden. De wijze waarop zij deze werkzaamheden op elkaar afstemmen, kan worden geanalyseerd in termen van coördinatiemechanismen.
In de literatuur worden vijf coördinatiemechanismen genoemd, namelijk:
markt, coöperatieve hiërarchie (onderneming), staat, associatie en informeel
netwerk (gemeenschap, clan, familie). Arbeid wordt met name gecoördineerd door de markt en de onderneming. De meeste arbeid wordt verricht
in hiërarchisch geordende ondernemingen. Het gros van de beroepsbevolking werkt in loondienst van een onderneming of de overheid (ambtenaren). Slechts een beperkt deel van de beroepsbevolking is als zelfstandige
ondernemer actief en zijn arbeid wordt gecoördineerd door de markt. Een
verklaring voor de dominantie van de arbeid verricht in loondienst of, anders gezegd, verricht in dienstbetrekking wordt gevonden in de transactiekostentheorie. De econoom Coase, de grondlegger van de transactiekostentheorie stelt niet dat een hiërarchische onderneming beter reguleert dan de
markt, maar dat de transactiekosten lager zijn bij een door ondernemingen
gecoördineerd economisch handelen, dan bij een door de markt gecoördineerd economisch handelen. Arbeid in loondienst is efficiënter dan zelfstandige arbeid. De lagere transactiekosten van werken in dienstbetrekking
gaan samen met een verlies aan autonomie van de individuele aanbieders
van arbeid. Zelfstandige arbeid wordt omgezet in onzelfstandige arbeid en
met het ontstaan van hiërarchische ondernemingen zijn marktverhoudingen veranderd in gezagsverhoudingen. Dit verlies aan autonomie wordt
niet meegenomen in de berekening van de transactiekosten, omdat autonomie wordt gezien als een categorie van de ongeprijsde schaarste.

 Vos & Buitelaar (1996) p. 13-16, 59.
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Contractualisering van arbeid
Het recht van de werkgever instructies te geven is in de loop der jaren
gerationaliseerd, in de zin dat afspraken tussen werkgevers en werknemers
steeds vaker worden vastgelegd in contracten. Over de voorwaarden van
deze contracten wordt onderhandeld, zowel op collectief als op individueel niveau. Dit proces wordt contractualisering van arbeid genoemd.
Contractuele arbeidsrelaties bevatten regels, geschreven en ongeschreven,
die de rechten en plichten van werkgevers en werknemers vastleggen. Een
arbeidscontract legt geen ruil vast van concrete arbeid tegen loon, maar
legt de ruil vast van loon tegen toekomstige en door de werkgever (binnen bepaalde grenzen) op te dragen arbeid. Deze machtsrelatie tussen de
werkgever en de werknemer ligt niet vast. Constant worden de grenzen
aan deze macht door beide partijen afgetast. Werkgevers proberen meer
zeggenschap te krijgen, terwijl de werknemers streven naar meer medezeggenschap. Beide partijen vormen daartoe coalities en hopen de steun van
de overheid te verkrijgen.
Door afspraken over arbeidsrelaties steeds meer vast te leggen in een
contract is enerzijds het gezag van de werkgever begrensd en is anderzijds
geprobeerd de sociale en economische risico’s eerlijk te verdelen. Deze arbeidscontracten kunnen worden gezien als een manier de transactiekosten
te beperken en de ruil tussen arbeid en loon binnen een verticaal gestructureerde organisatie die een onderneming doorgaans is, zeker te stellen. Door
de sociale en economische risico’s eerlijk te verdelen speelt de staat een rol
in deze contracten. De staat is een coördinatiemechanisme dat zich uit in
het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst. De staat verbindt door het
arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht de werkgevers en werknemers op
zodanige wijze aan elkaar, dat de sociaal-economische risico’s voor en door
de staat beheerst kunnen worden. Door instituties van sociale zekerheid en
het belastingstelsel probeert de staat bijvoorbeeld de risico’s die met werken
samenhangen op een bepaalde manier te beperken.
Driehoeksrelatie tussen staat, onderneming en werkende
Via het arbeidsrecht en met name door de formulering van de arbeidsovereenkomst in het bw is de staat een derde partij geworden in de contracten
tussen werkgevers en werknemers. In dit theoretisch model wordt verondersteld dat de werkgevers en de werknemers hun activiteiten in principe
coördineren via een hiërarchie of de markt waarbij de staat fungeert als
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een intermediaire factor. De staat blijkt immers beide coördinatiemechanismen op haar beurt te coördineren. Werknemers laten de hiërarchie
(onderneming) hun werkzaamheden coördineren. In ruil voor hun ondergeschiktheid aan en afhankelijkheid van de onderneming van de werkgever,
krijgen ze van de staat oftewel de wetgever zekerheid en stabiliteit, in de
vorm van arbeidsrechtelijke bescherming en ongelijkheidscompensatie via
sociale verzekeringen. De zelfstandigen laten hun werkzaamheden door
het mechanisme van de markt coördineren. Deze zelfstandigen werken
voor zichzelf, zij worden verondersteld hoge omzetten te halen en niet of
nauwelijks afhankelijk te zijn van de onderneming van de opdrachtgever.
Ze worden geacht voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd te werken.
De wetgever hoeft hen niet te beschermen tegen deze opdrachtgevers. Ze
zijn daarbij juridisch gelijkwaardig aan hun opdrachtgevers en hebben geen
behoefte aan ongelijkheidscompensatie. De wetgever wenst het zelfstandig
ondernemerschap wel te bevorderen en doet dit door fiscale regelingen
voor de zelfstandigen te treffen.
2.1.1

Dubbele erosie

De drie juridische overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden
tegen beloning, die uitvoerig worden besproken in hoofdstuk 4, zijn ideaaltypische voorstellingen van de arbeidsverhoudingen in de werkelijkheid.
Het zijn vereenvoudigingen van de complexe werkelijkheid die fungeren
als een normering, als een juridische, theoretische vorm. Dit betekent dat
deze drie overeenkomsten niet noodzakelijkerwijs hoeven aan te sluiten op
de veelkleurige, daadwerkelijke arbeidsrelaties, zoals die in de samenleving
voorkomen. Niet iedere arbeidsrelatie valt onder één van deze drie overeenkomsten te scharen. Deze constatering houdt niet in dat het juridische
model niet klopt en aangepast dient te worden. Het houdt ook niet in dat
de arbeidsrelaties moeten veranderen, teneinde binnen het juridische model te passen. Het betekent alleen dat een zekere spanning tussen wet en
werkelijkheid bestaat.
Het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de twee overeenkomsten voor zelfstandige arbeid, de overeenkomst tot aanneming van werk en
de opdrachtovereenkomst, is juridisch afgebakend met het begrip gezagsverhouding. Volgens een aantal juristen valt tegenwoordig minder eenvoudig
te bepalen of sprake is van een gezagsverhouding binnen een arbeidsrelatie
dan in het verleden het geval was. Aan de ene kant ligt aan het lastig te
maken onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen een aantal maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag, zoals de zeventien ‘-eringen’,
waarvan individualisering en flexibilisering de belangrijkste processen zijn.
Flexibilisering is een bijzondere vorm van individualisering. Werkgevers
en werknemers streven beiden naar maatwerk en individualisering van de
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arbeidsrelaties. Individualisering staat voor de ontwikkeling waarbij het individu veel autonomer is geworden ten opzichte van zijn directe omgeving
en de gezagsverhouding wordt aangetast. Aan de andere kant is het moeilijk te maken onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen een gevolg
van de wijze waarop de verschillende overeenkomsten in het arbeidsrecht
zijn geformuleerd. Het arbeidsrecht staat toe dat werkenden meerdere en
zelfs verschillende overeenkomsten naast elkaar kunnen hebben en dat dezelfde werkzaamheden op basis van verschillende overeenkomsten kunnen
worden verricht. De verschillende overeenkomsten sluiten elkaar niet uit, ze
overlappen elkaar zelfs. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet dat een werkende
zowel een arbeidsovereenkomst als een opdrachtovereenkomst kan hebben,
waarbij dwingende bepalingen van het arbeidsrecht tot gevolg hebben dat
de arbeidsovereenkomst voorrang geniet boven de opdrachtovereenkomst.
Nu zijn zowel de arbeidsovereenkomst als de opdrachtovereenkomst theoretisch vereenvoudigingen van de werkelijkheid, maar deze twee theoretisch modellen hebben wel consequenties voor de sociaal-economische
positie van werkenden.
Dit lastig te maken onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de
opdrachtovereenkomst heeft tot gevolg dat sommige juristen van mening
zijn dat het enige onderscheid tussen de werknemer en de zelfstandige het
juridische onderscheid oftewel het theoretisch onderscheid is. Dit is een
terechte constatering. Van der Heijden zoekt de verklaring hiervoor niet in
de manier waarop het juridische model is geformuleerd, maar zoekt het in
maatschappelijke ontwikkelingen. Hij probeert het lastig te maken onderscheid te verklaren met het concept van de dubbele erosie. De kern van het
concept van de dubbele erosie is dat aan de ene kant het begrip werkgever
en aan de andere kant het begrip ondergeschiktheid of het begrip werknemer aan erosie onderhevig is. De dubbele erosie is naar mijn mening een
driedubbele erosie.
Erosie van het werkgeversbegrip
De flexibilisering van arbeid heeft voor een sterke opkomst van uitzendbureaus en detacheringbureaus gezorgd. Sinds de Wet flexibiliteit en zekerheid (1999) hebben de werkenden werkzaam voor en uitgezonden door deze
bureaus de juridische status van werknemer gekregen. Voorheen hadden
deze uitzendkrachten de juridische status van een opdrachtnemer die voor
de werknemersverzekeringen werd gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. De uitzendwerkers hebben de juridische status van werknemer,
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maar zij zijn wel een bijzondere groep werknemers die gedurende een
zekere periode minder rechten heeft dan andere werknemers. De uitzendkrachten zijn een bijzondere groep werknemers, omdat ze formeel in dienst
zijn van het uitzendbureau of detacheringbureau, maar werkzaam zijn bij
een derde partij, de inlener, onder wier feitelijke gezag ze staan. De inlener
heeft enkel een opdrachtovereenkomst gesloten met het uitzendbureau en
heeft feitelijk geen enkele juridische overeenkomst met de ingeleende uitzendkrachten. Diegene die het loon uitkeert aan de uitzendkrachten is dus
niet degene die de uitzendkrachten instructies geeft. Van der Heijden ziet
deze driehoeksrelatie tussen inlener-uitzendkracht en uitzendbureau als een
vorm van ‘uitholling’ van het werkgeversbegrip. Deze driehoeksrelatie kan
gezien worden als een voorbeeld van hoe het werkgeverschap aan transformatie onderhevig is.
Erosie van werknemersbegrip
De begrippen ondergeschiktheid en werknemer zijn ook aan erosie onderhevig. Het normatieve begrip werknemer veronderstelt een zekere mate
van ondergeschiktheid en afhankelijkheid, die niet geheel aansluit op de
praktijk. De werknemers worden door maatschappelijke processen zoals
horizontalisering en informalisering steeds zelfstandiger. In veel arbeidsorganisaties werken regelmatig mensen formeel onder de vlag van een arbeidsovereenkomst, maar zijn ze door opleiding en ervaring zo zelfstandig
en deskundig geworden dat nauwelijks kan worden beweerd dat ze onder
de zeggenschap van de werkgever staan. Veel werknemers zijn tegenwoordig zeer autonoom. Ze bepalen voor een groot deel zelf hun eigen werktijden, werktempo en verdere invulling van hun werkzaamheden.
De werknemer is veranderd en daardoor is de relatie tussen de werknemer
en de werkgever aan verandering onderhevig. Deze werknemer-werkgeverrelatie is in de loop der tijden steeds meer gaan lijken op de relatie die een
opdrachtnemer met een opdrachtgever onderhoudt. Sommige werknemers
gaan het moment dat ze een arbeidsovereenkomst tekenen zelfs een prestatieovereenkomst aan. In ruil voor een werkplek, een inkomen en toegang
tot (sociale) zekerheid zorgen ze ervoor dat ze hun eigen opdrachten binnen halen. Als het onderscheid tussen werknemers en opdrachtnemers aan
het vervagen is, doordat het begrip ondergeschiktheid minder eenduidig is,
dan wordt dit mede verklaard door de veranderingen die arbeidsverhoudingen ondergaan. Het komt voor dat werknemers nauwelijks nog onder
het gezag van een werkgever staan, maar wel alle bescherming en ongelijk-
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heidscompensatie genieten. Tegelijkertijd komt voor dat werknemers onder
het gezag van een werkgever werken, maar minder zekerheid en stabiliteit
hebben dan theoretisch wordt verondersteld, omdat ze bijvoorbeeld werken
op basis van kortstondige, tijdelijke contracten.
Erosie van het zelfstandigheidbegrip
Door de opkomst van de zzp’er staat het begrip ondergeschiktheid verder
ter discussie. De juridische status en sociaal-economische positie van de
zzp’er zijn niet altijd even duidelijk. Doorgaans wordt met de aanduiding
zzp’er niet gedoeld op de groep van de zelfstandigen die zelfstandig en zonder personeel een onderneming voeren, maar op een deelgroep binnen de
zelfstandigen. Met de term zzp’ers wordt gedoeld op die zelfstandigen zich
in de schemerzone tussen zelfstandigheid (ondernemerschap) en (tijdelijk)
werknemerschap bevinden, zoals de economisch afhankelijke zelfstandigen
en de schijnzelfstandigen. Het betreft werkenden, die dezelfde werkzaamheden verrichten als een werknemer, maar deze werkzaamheden verrichten
op basis van de juridische status van aannemer of opdrachtnemer.
De zelfstandigen behoeven volgens de wetgever geen bescherming en
ongelijkheidscompensatie. Ze worden geacht niet economisch afhankelijk te
zijn van hun diverse opdrachtgevers. Ook komt de wetgever hen tegemoet
met allerlei fiscale regelingen, waardoor ze hogere verdiensten kunnen hebben dan werknemers. Het komt voor dat de verdiensten van zelfstandigen
niet hoog genoeg zijn om eigenhandig hun onzekerheden te kunnen compenseren. Het betreft gewoonlijk zelfstandigen die weinig investeren, over
weinig kapitaal beschikken en niet snel een andere werkende in dienst
zullen nemen. Deze groep heeft regelmatig moeite voldoende inkomen te
verdienen. Deze categorie wordt de economisch afhankelijke zelfstandige
genoemd.
Een zelfstandige is regelmatig een economisch afhankelijke opdrachtnemer die voor een beperkt aantal opdrachtgevers werkt en/of met deze
opdrachtgevers overeenkomsten voor langere duur of zelfs voor onbepaalde
duur sluit. Een deel van hen sluit zodanige contracten met opdrachtgevers,
dat zij net zo afhankelijk zijn van deze opdrachtgevers als werknemers van
hun werkgever. Het gevolg is dat bepaalde zelfstandigen dezelfde werkzaamheden verrichten onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden
als werknemers. Deze groep zelfstandigen heeft mogelijk behoefte aan de
beschermende bepalingen van het arbeidsrecht. Volgens Van der Heijden
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hoort deze groep onder de beschermende werking van het arbeidsrecht te
vallen. Het is ook een groep voor wie het arbeidsrecht volgens de rechtssocioloog Sinzheimer is bedoeld.
Formulering van het recht
Dat deze groep werkenden momenteel buiten de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht valt, is een consequentie van de formulering van
het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht staat niet de arbeid in het algemeen
centraal maar de arbeidsovereenkomst in het bijzonder. De gezagsverhouding en het bijbehorende ondergeschiktheidscriterium is zelfs de kern van
het arbeidsrecht. Een groot aantal rechtsregels uit het arbeidsrecht en het
socialezekerheidsrecht is alleen van toepassing op hen die op basis van een
arbeidsovereenkomst werken.
Het arbeidsrecht sluit dus per definitie bepaalde categorieën werkenden
uit. Dat is inherent aan de formulering van het recht. Het ondergeschiktheidscriterium mag dan wel het centrale criterium van het arbeidsrecht
zijn, het beheerst niet het gehele arbeidsrecht. Het BBA heeft bijvoorbeeld
een grotere reikwijdte dan alleen de werknemers, zoals in hoofdstuk 4
wordt beschreven. Het arbeidsrecht dient volgens sommige juristen, onder
wie Sinzheimer, evenzeer van toepassing te zijn op verhoudingen die geen
juridische gezagsverhouding kennen, maar wel maatschappelijk gelijk te
stellen zijn aan deze juridisch ondergeschikte verhoudingen. Ook wordt
een ruimer werknemersbegrip gebruikt in het socialezekerheidsrecht dan in
het arbeidsrecht wat, zoals in hoofdstuk 5 wordt uiteengezet, voor de nodige verwarring over de juridische status van menige arbeidsrelatie zorgt.
2.1.2

Individualisering

Individualisering is niet eenvoudig te definiëren. De socioloog Duyvendak
signaleert drie terugkerende hoofdthema’s van individualisering in de sociaal-wetenschappelijke literatuur.
Decollectivering; een andere wij-ik-balans blijkend uit:
a) een verminderde greep van nabije verbanden als familie, buren en kerk
op het individu;
 Sinzheimer deed deze uitspraak destijds tot voordeel van de thuiswerkers, een groep
werkenden die wat juridisch status en sociaal-economische positie betreft vergelijkbaar is met
de groep afhankelijke aannemers en opdrachtnemers.
 Verheul (1999) p. 24.
20 Sinzheimer (1936) p. 28,Van Peijpe (1984), Wedderburn, Lewis & Clark (1983) p. 83.
 Duyvendak (2004) p. 7.
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b) minder of kortstondigere en vrijblijvendere verbindingen van het individu met allerlei groepen;
c) geringere relevantie van sociale categorieën zoals sekse, leeftijd en klasse
voor opvattingen en gedrag van het individu. Op individueel niveau
leidend tot letterlijk meer ruimte voor het individu, toegenomen keuzevrijheid en het koesteren van individualistische waarden. Op maatschappelijk niveaus resulterend in een grotere diversiteit in gedrag en
opvattingen.
Individualisering wordt vervolgens door Duyvendak genuanceerd. Van decollectivering is bijvoorbeeld geen sprake. Mensen blijven -weliswaar op
steeds grotere afstand- verbonden met groepen. Vele afhankelijkheden zijn
niet verdwenen, maar verschoven. Mensen blijven afhankelijk van collectiviteiten. De materiële welstand bijvoorbeeld is in hoge mate afhankelijk
geworden van nationale en zelfs internationale instituties. Sociale kenmerken zoals sekse, leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau en religie zijn niet
minder, maar juist meer relevant geworden teneinde gedrag en opvattingen
van mensen te begrijpen. De diversiteit in gedrag en opvattingen blijkt niet
te zijn toegenomen. Pluriformiteit in opvattingen en gedrag komt minder
voor dan velen menen en is geen logisch gevolg of kenmerk van individualisering. Nederlanders delen dezelfde opvattingen.
Individualisering op de arbeidsmarkt
De burgers hebben door individualisering meer keuzemogelijkheden gekregen. Tekenen van individualisering zijn onder meer de ontzuiling, de
toename van het aantal echtscheidingen en een voorkeur voor flexibele
dienstverbanden. De meerderheid van de Nederlanders, zo’n 60%, leeft
in gezinsverband, maar de omvang van deze huishoudens neemt sterk
af. Steeds meer personen voeren een eenpersoonshuishouden. Zo’n 30%
van de bevolking, vooral ouderen, leeft alleen. Op de arbeidsmarkt leidt
individualisering tot meer zeggenschap over de eigen loopbaan en toenemende competentie. De werknemers zijn hoger opgeleid en mondiger dan
voorheen. Werknemers zijn vaak professioneel genoeg om zelfstandig invulling aan de werkzaamheden te geven en de instructies van de werkgever
hebben steeds minder betrekking op de inhoud van de werkzaamheden.
Individualisering op de arbeidsmarkt beantwoordt aan de behoefte van
werknemers aan differentiatie en maatwerk wat de arbeidsrelaties betreft.
Deze behoefte wordt beïnvloed door demografische ontwikkelingen en
culturele, maatschappelijke veranderingen, zoals het gestegen opleidings-

 Duyvendak (2004) p. 5-10.
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niveau, de toegenomen vergrijzing, de toegenomen arbeidsparticipatie van
vrouwen en in het verlengde daarvan de toename van het aantal tweeverdieners. Hoewel het aantal tweeverdieners aan het toenemen is, blijft de
man de kostwinner. Het kostwinnermodel wordt steeds meer vervangen
door het anderhalfverdienersmodel. Bij 56% van de stellen is sprake van
een kostwinner- of kostwinner-plus-situatie. Meestal werkt de man in voltijd en de vrouw in deeltijd waardoor sprake is van het anderhalfverdienersmodel. Individualisering op de arbeidsmarkt kent een keerzijde. Het
leidt bijvoorbeeld tot een algehele verzakelijking en verharding van de
arbeidsverhoudingen.
De nieuwe werknemer
De personificatie van individualisering op de arbeidsmarkt is de zogenaamde ‘nieuwe werknemer’. De voorstelling van deze ‘nieuwe werknemer’ is die
van een calculerende jobhopper die regelmatig van baan verandert, zelfs een
carrière in loondienst combineert met het zelfstandig ondernemerschap en
in verschillende economische sectoren actief is. Deze jobhopper dient vooral
ter rechtvaardiging voor de huidige ‘slanke’ vorm van ondernemen, waardoor veel werknemers hun arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur niet
langer zeker zijn. De ‘nieuwe werknemer’ rechtvaardigt niet alleen de
huidige ‘slanke’ vorm van ondernemen, maar ook de afgeslankte versie van
de huidige verzorgingsstaat. De ‘nieuwe werknemer’ zelf is een mythe.
Zo’n 90% van de werknemers in Nederland is geen flexibele jobhopper,
maar behoort juist tot de vaste kern van ondernemingen en werkt op basis
van een voltijds arbeidscontract voor onbepaalde duur. De vaste baan is
niet aan het verdwijnen. De meeste mensen hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, werken gemiddeld zo’n negen jaar voor dezelfde baas en werken gewoonlijk van negen tot vijf uur. De gemiddelde
duur van een arbeidsovereenkomst is tussen 2002 en 2004 zelfs toegenomen
met zeven maanden tot negen jaar en acht maanden. De economische
stagnaties heeft een negatief effect op de mobiliteit van werknemers. Veel
werknemers kiezen ervoor vast te houden aan een baan en niet te wisselen
van een baan. De leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband gaan nog steeds gelijk op: hoe ouder de werknemer hoe langer het
dienstverband. Een ander verband dat gevonden wordt is dat de werknemers met het laagste opleidingsniveau de langstdurende arbeidscontracten

 Van der Heijden & Noordam (2001) p. 8, Schnabel (2001) p. 17-18, ser (2001) p. 23-30, 38,
45.
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hebben. Als een groep werknemers al aan het jobhoppen is, moet dat de
categorie jonge, hoogopgeleide werknemers zijn.
Pursuit of happiness
Bepaalde groepen werknemers, voornamelijk hoogopgeleide werknemers
en relatief meer vrouwen dan mannen, stellen hoge eisen aan hun werk.
Werk moet financieel aantrekkelijk zijn, interessant, gevarieerd, opwindend
en uitdagend. Men stelt meer inhoudelijke eisen aan het werk. Men wil
zelfstandigheid en autonomie, ontplooiingsmogelijkheden en ruimte voor
ondernemingszin en daartegenover stelt men een hogere bereidheid risico’s
te nemen. De categorie mensen die arbeid als instrumenteel ziet, als een
manier om geld te verdienen, is aan het afnemen. Slechts 18% van de
Nederlandse werknemers, doorgaans laagopgeleide mannen, ziet arbeid als
instrumenteel. Deze ontwikkeling past in een bredere sociaal-culturele ontwikkeling die intensivering wordt genoemd. De pursuit of happiness bepaalt
de inrichting van het leven, de waardering van werk en relaties, de indeling van vrije tijd en bepaalt wat zinvol wordt gevonden. Het leven gaat
om zelfontplooiing en arbeid is een search for excellence. Mensen zoeken werk
dat aansluit op hun wensen en behoeften en men streeft naar de optimale
combinatie van betaalde arbeid, zorgtaken en vrije tijd.
Werk raakt steeds meer verweven met andere aspecten van het leven.
Door de informatisering en computerisering is het werk in de vorm van
telewerken de privé-sfeer binnengedrongen. Dezelfde ontwikkeling heeft
ervoor gezorgd dat het privé-leven het werk is binnengedrongen. Deze
ontwikkeling wordt privétisering genoemd. Uit de jurisprudentie blijkt dat
de werkgever binnen zekere grenzen heeft te accepteren dat onder werktijd
privé-contacten worden onderhouden. De bemoeienis van de wetgever met
het privé-leven van de burger neemt toe. In steeds meer wetgeving, zoals de
Wet arbeid en zorg, wordt rekening gehouden met het feit dat werknemers
werk moeten combineren met een privé-leven. Werk moet te combineren
zijn met zorgtaken.
2.1.3

Flexibilisering

In bepaalde theorieën wordt gesteld dat flexibilisering inhoudt, dat de relatie tussen de werkgever en de werknemer steeds losser wordt en dat deze
relatie aan duurzaamheid verliest. Tegelijkertijd heeft flexibilisering tot ge-
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volg, dat de relatie tussen werkgever en werknemer juist hechter wordt. Het
effect van flexibilisering is afhankelijk van wie flexibiliseert, de werkgever
of de werknemer, en van welke vorm van flexibilisering wordt nagestreefd.
Flexibilisering wordt zowel door werkgevers als door werknemers nagestreefd. Werkgevers zoeken onder druk van de concurrentiestrijd tussen
ondernemingen naar flexibiliteit in het productieproces en de inzet van
personeel. In bepaalde gevallen vergroten werkgevers met behulp van flexibiliteit de omschakelsnelheid in het productieproces en zijn ze beter in staat
op de wisselende marktomstandigheden te reageren. In bepaalde gevallen
lukt het werknemers door flexibilisering beter hun arbeidstaken te combineren met privé-taken, zoals zorg voor gezin, opleidingen en trainingen.
Werknemers zoeken naar flexibiliteit in tijd. Deze behoeften van zowel
de werkgever als de werknemer werken door in de arbeidsvoorwaarden.
Primaire arbeidsvoorwaarden zijn niet langer doorslaggevend. Secundaire
en tertiaire arbeidsvoorwaarden, zoals werkklimaat, spaar- en verlofregelingen, worden door de werknemers steeds belangrijker geacht.
Twee vormen van flexibiliteit
In de literatuur worden twee vormen van flexibiliteit onderscheiden, te
weten functionele en numerieke flexibiliteit. De functionele flexibiliteit is de
mogelijkheid het personeel voor verschillende taken in te zetten en andere
aanpassingen te doen die de kwaliteit van de productie verbeteren. De
numerieke flexibiliteit heeft te maken met de mogelijkheid te variëren met
de personeelsomvang.
Functionele flexibiliteit heeft betrekking op de multi-inzetbaarheid en employability van de vaste kern van werknemers met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur. Employability is het vermogen op veranderingen
in de arbeidsorganisatie en op de arbeidsmarkt te anticiperen. Bepaalde
werknemers zijn multi-inzetbaar geworden. Werknemers zorgen dat ze een
meerwaarde voor de werkgever hebben door hun kennis en vaardigheden
te vergroten en te zorgen dat ze breed inzetbaar zijn. Het belang van
employability is zowel voor de werkgever als de werknemer toegenomen.
Employability is een manier om werkzekerheid te hebben in een tijd waarin
wordt verondersteld dat de baanzekerheid aan het verminderen is.
De numerieke flexibiliteit heeft zowel een interne als een externe dimensie. De interne dimensie heeft betrekking op de mogelijkheid te variëren
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met het arbeidsvolume van het personeel in vaste dienstbetrekking, namelijk door over te werken en/of te werken met ploegendiensten. De externe
dimensie bestaat uit de mogelijkheid de personeelsomvang naar wens aan
passen, door arbeidscontracten te beëindigen of gebruik te maken van
uitzendkrachten. Deze vorm van numerieke flexibiliteit heeft betrekking
op tijdelijke arbeidskrachten die niet in vaste dienstbetrekking tot de werkgever staan, zoals oproepkrachten, thuiswerkers, uitzendkrachten, poolers
en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze
mensen staan buiten de kernorganisatie van de werkgever en hebben een
andere, minder gunstige rechtspositie dan de werknemers die tot de vaste
kern behoren.
Toegenomen flexibiliteit?
In de literatuur wordt verondersteld dat zowel de functionele als de numerieke flexibiliteit de laatste jaren sterk zijn toegenomen, maar deze veronderstelling wordt niet gestaafd door onderzoek. De numerieke flexibiliteit
blijkt stabiel te zijn en de functionele flexibiliteit blijkt de laatste jaren zelfs
af te nemen. Hoewel employability tegenwoordig van levens(loop)belang
wordt geacht, blijkt dat het potentieel dat werknemers aan employability zeggen te hebben in beperkte mate gebruikt te worden door de werkgevers.
In de literatuur wordt verondersteld dat de flexibiliteit is toegenomen
als een reactie op de hoge ontslagbescherming in Nederland. Indien men
werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur moet of wil ontslaan, moeten extra kosten in de zin van opzegtermijnen en ontslagvergoedingen worden gemaakt. De hoge mate van
werknemersbescherming zorgt dat werkgevers alert zijn in de precontractuele fase en dit leidt tot een zorgvuldige en/of strenge selectieprocedure.
De werkgever is zich ervan bewust dat indien de arbeidsovereenkomst is
gesloten, kosten gemaakt worden in het geval de werknemer ziek wordt,
arbeidsongeschikt raakt of ontslagen wordt. De hoge mate van ontslagbescherming van personeel in vaste dienstbetrekking zou de vraag naar flexibele arbeid vergroten. Dat de hoge mate van ontslagbescherming leidt tot
een grotere vraag naar flexibele arbeidskracht wordt gezien als een vorm
van averechts recht: het recht heeft soms feitelijk niet-beoogde en ongewenste effecten tot gevolg.
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Werkgevers beweren dat de hoge ontslagbescherming in Nederland de
flexibiliteit van hun onderneming beperkt, maar uit onderzoek blijkt dat
werkgevers niet massaal tijdelijke arbeidskrachten of uitzendkrachten inhuren: de externe numerieke flexibiliteit is over de jaren heen stabiel gebleven. 15% van de werknemers blijkt in 2005 op basis van een flexibel
contract te werken. Voor de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid in 1999, een wet die is ingevoerd om werkgevers meer flexibiliteit te
beiden en bepaalde flexibele werknemers meer zekerheid, werkte 13% van
de werknemers op basis van een flexibel contract. De externe flexibiliteit is
vrijwel stabiel gebleven.
Het inhuren van uitzendkrachten is aantrekkelijk in situaties met lage inwerkkosten of investeringskosten. Dat de ontslagkosten van tijdelijke werknemers lager zijn dan de ontslagkosten van vaste werknemers leidt ertoe dat
de tijdelijke werknemers iets aantrekkelijker zijn dan de vaste werknemers.
Dit geringe voordeel weegt niet op tegen de mogelijkheden die arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd een werkgever bieden, namelijk de
mogelijkheid personeel aan zich te binden en daarmee de kans te vergroten de investerings- en aannamekosten terug te verdienen. Een werkgever
steekt tijd en energie in de sollicitatieprocedure, investeert gedurende de
eerste periode van de overeenkomst veel in de training van een werknemer
en een werknemer bouwt bedrijfsspecifieke kennis op die verloren gaat als
hij weggaat. Deze investeringskosten wegen op tegen de kosten van de hoge
ontslagbescherming.
Maatwerk door flexibilisering
Het gevolg van flexibilisering is dat de arbeidscontracten op maat worden gesneden en keuzevrijheid binnen de arbeidsvoorwaarden bestaat.
Maatwerk in de arbeidsrelaties is een goed instrument voor profilering van
ondernemingen op de arbeidsmarkt en voor binding van medewerkers.
Bedrijven realiseren zich dat de medewerkers de doorslaggevende factor
van hun falen of succes zijn. Bedrijven zijn bereid in hun personeel te
investeren, maar kijken kritischer naar de kosten en opbrengsten van hun
personele inzet en proberen risico’s, zoals leegloop, mindere prestaties en/
of voortijdige verloop in te dammen. De werknemers blijken de door hen
zo gewenste flexibiliteit te hebben gekregen. Steeds meer mensen kunnen
zelf de begin- en eindtijden van hun werkzaamheden bepalen.
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De werkgevers maken in de praktijk minder gebruik van flexibele arbeidsarrangementen en uitzendconstructies dan ze beweren. Nieuwe werknemers wordt regelmatig een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden.
Gewoonlijk gaat het om een jaarcontract dat eventueel wordt verlengd
met een contract voor onbepaalde duur. Werkgevers gebruiken tijdelijke
arbeidsovereenkomsten als een methode van werving en selectie. De werknemers maken om andere redenen gebruik van tijdelijk werk. Tijdelijk werk
dient regelmatig als een springplank tot vast werk. Na vijf jaar blijkt dat
80% van de werklozen die reïntegreren op de arbeidsmarkt via een tijdelijke baan of uitzendwerk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
heeft gesloten. Zonder deze indirecte route via tijdelijk werk heeft slechts
50% van de werklozen na vijf jaar een vaste baan gevonden.
Het werken op basis van tijdelijke contracten is voor bepaalde groepen
werkenden een manier om contact te houden met de arbeidsmarkt, maar
er niet continu actief op te zijn. Het kan een manier zijn de periode tot
het pensioen te overbruggen. Voor weer een andere groep werkenden is de
keuze te werken op basis van tijdelijke contracten een onvrijwillige keuze.
Tijdelijke banen zijn volgens Zijl niet zaligmakend, vanwege het intermediaire effect van de economische conjunctuur. In een hoogconjunctuur gaat
het hoge gebruik van tijdelijke contracten samen met een lage werkloosheid,
maar in een langconjunctuur gaat het juist samen met een hoge werkloosheid. Het precieze effect op de totale werkgelegenheid is echter onduidelijk.
In Spanje waar 30% van de werknemers werkt op basis van een tijdelijk
contract gaat het samen met segmentatie van de arbeidsmarkt.
2.2

Verzorgingsstaten en socialeverzekeringsstelsels

Sociale zekerheid is een collectief, publiek systeem van inkomensbescherming tot voordeel van burgers, die als een gevolg van bepaalde sociale
risico’s (ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom etc.) worden geconfronteerd met inkomensverliezen en inkomenstekorten. Sociale
zekerheid biedt de burgers inkomenscontinuïteit en daardoor biedt het de
burgers zekerheid. Sociale zekerheid vormt een sociaal vangnet. Iedere ingezetene in Nederland is een inkomen ter hoogte van het sociale minimum
gegarandeerd.
Een verzorgingsstaat is een maatschappijvorm waarbij de overheid garant staat voor het collectieve welzijn van haar onderdanen. De burgers
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hebben een zekere eigen verantwoordelijkheid. Ze worden geacht zelf op
de arbeidsmarkt een plaats te verwerven en zelfstandig een inkomen te
vergaren, maar mocht dat door omstandigheden niet lukken dan kunnen
ze terugvallen op de verzorgingsstaat. Iedere verzorgingsstaat wordt gekenmerkt door specifieke patronen van onderlinge samenhang tussen drie
coördinatiemechanismen, te weten de staat, de onderneming en de familie.
Deze drie coördinatiemechanismen vervullen ieder een specifieke taak. De
staat is verantwoordelijk voor de fysieke en sociale zekerheid van de burgers, voor de politieke structuur en de politieke identiteit. De specifieke taak
van de onderneming is zorgen voor werkgelegenheid en inkomen en de
familie is verantwoordelijk voor het zorgen voor sociale integratie en sociale
reproductie. De onderlinge samenhang bestaat eruit dat de onderneming
en de familie onderling arbeid en inkomen uitwisselen en dat de staat de
overkoepelende taak heeft het productieproces, waaraan zowel de onderneming en de familie deelnemen, te reguleren en het inkomen dat hierbij
verdiend wordt door belastingheffingen te verdelen en aan te wenden voor
de doelstellingen van de staat.
Sociale zekerheid veronderstelt een zekere mate van solidariteit. De kern
van sociale zekerheid is dat personen die door het wegvallen van een
inkomen of door buitengewone kosten welvaartsverlies lijden, worden gecompenseerd door bijdragen van andere personen die geen welvaartsverlies lijden. Deze inkomensoverdracht vindt plaats tussen personen, die in
principe geen onderlinge (familie)banden hebben, waarbij de overheid als
intermediair optreedt. Deze inkomensoverdracht wordt doorgaans vormgegeven aan de hand van sociale verzekeringen. Het principe van verzekeren
is dat mensen die vergelijkbare risico’s lopen deze risico’s vermijden door
de gevolgen van deze risico’s te delen. Mensen zijn solidair met elkaar
vanwege verschillende redenen. In de eerste plaats zijn ze dat omdat ze
dezelfde risico’s lopen. Deze vorm van solidariteit dient een zeker eigen
belang. Mensen lopen vergelijkbare risico’s en kunnen de kosten van deze
risico’s beperken door ze met elkaar te delen. Deze vorm van solidariteit
wordt wederkerige solidariteit genoemd. In de tweede plaats zijn mensen
solidair, omdat ze het gevoel hebben tot dezelfde gemeenschap te behoren.
Deze vorm van solidariteit wordt eenzijdige solidariteit genoemd.
Sociale zekerheid kan worden opgehangen aan burgerschap, maar kan
ook worden opgehangen aan het type arbeidsrelatie. In Nederland zijn
veel socialezekerheidswetten opgehangen aan de arbeidsrelatie, waarbij de
werknemers altijd beter beschermd zijn dan de zelfstandigen. Werknemers
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2 sociaal recht en de arbeidsmarkt
zijn juridisch ondergeschikt aan en worden geacht economisch afhankelijk
te zijn van hun werkgever en dienen daarvoor door de staat beschermd
te worden. Zelfstandigen hoeven dit niet, omdat ze worden geacht juridisch gelijkwaardig te zijn aan en economisch onafhankelijk te zijn van
de opdrachtgevers. Deze thematiek wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk
7. In dit hoofdstuk wordt enige aandacht besteed aan de relatie tussen de
arbeidsmarkt en sociale zekerheid.
2.2.1

Drie typen verzorgingsstaten

Esping-Andersen onderscheidt in de studie The Three Worlds of Welfare
Capitalism (1990) drie typen verzorgingsstaten, te weten de liberale verzorgingsstaat, de conservatieve of corporatistische verzorgingsstaat en de sociaal-democratische verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat is een politieke
institutie die het individu beschermt tegen de effecten van de marktwerking.
De verzorgingsstaat garandeert dat een individu zich onafhankelijk van
de arbeidsmarkt staande kan houden. De mate en vorm van de politieke
bescherming tegen de afhankelijkheid van de arbeidsmarkt is de sleutel tot
een beter begrip van de overeenkomsten, verschillen en trends tussen en
binnen verzorgingsstaten. Esping-Andersen hecht grote waarde aan de keuzevrijheid van de nationale politieke actoren bij de ontwikkeling en inrichting van de verzorgingsstaat. Nationale verschillen in politieke opvattingen
vertalen zich in een aantal karakteristieke institutionele verschillen tussen
de landen. Deze drie typen verzorgingsstaat dienen opgevat te worden als
ideaaltypen, die in werkelijkheid niet voorkomen. De meeste verzorgingstaten combineren aspecten van deze drie ideaaltypen.
De liberale verzorgingsstaat
De liberale verzorgingsstaat komt voort uit de 19de eeuwse Britse politieke economie en de opvattingen over de armenzorg. Dit liberale model is nog
steeds het gangbare model van de Angelsaksische landen. Binnen de liberale verzorgingsstaat is over het algemeen het voorzieningenniveau van zowel
de sociale voorzieningen als de sociale verzekeringen laag. Het vertrouwen
in de werking van de vrije markt is groot.
Veel waarde wordt gehecht aan noties als ‘verdienen’ en zelfredzaamheid. Sociale zekerheid is binnen dit stelsel beperkt tot de meest behoeftige
personen. Slechts een kleine groep personen komt in aanmerking voor
sociale zekerheid. De ondersteuning die zij krijgen is afhankelijk van hun
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behoeftigheid. Sociale rechten zijn beperkt, maar ze zijn wel geïndividualiseerd. Niet alle risico’s worden gezien als sociale risico’s. De verzekering
van veel sociale risico’s wordt binnen dit regime aan de markt overgelaten.
De inrichting van dit stelsel van sociale zekerheid dient zoveel mogelijk de
traditionele, liberale arbeidsethiek in stand te houden en het functioneren
van de (arbeids)markt te stimuleren.
Het individuele overlevingsmotief is het uitgangspunt van dit liberale
regime. Er wordt verondersteld dat het individuele overlevingsmotief automatisch leidt tot een gerichtheid op betaalde arbeid. Behoefte aan sociale
zekerheid is er nauwelijks. De vraag die er is, wordt georganiseerd via de
markt. Dit is meteen een waarborg tegen overmatig gebruik van sociale
zekerheid. Private verzekeringsmaatschappijen zien immers scherp toe op
verkeerd gebruik en misbruik van sociale zekerheid.
De conservatieve verzorgingsstaat
De conservatieve verzorgingsstaat is minder gericht op het functioneren
van de markt, maar stelt de bescherming van klasse- en statusverschillen
centraal. Binnen deze verzorgingsstaat, die doorgaans op het vasteland van
Europa (Duitsland, België) wordt aangetroffen, en samenhangt met confessionele tradities, wordt niet gestreefd naar egalitarisme.
Sociale risico’s worden hier gepoold (solidariteit) met als gevolg dat de
sociale verzekeringen verplicht zijn. Corporatisme is een belangrijk begrip
in dit type verzorgingsstaat. Een ander kenmerk is dat grote waarde wordt
gehecht aan de rol van de familie binnen de sociale zekerheid. De bescherming van het gezin wordt belangrijk gevonden, wat tot gevolg heeft dat de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen gering is en zelfs ontmoedigd wordt,
en de kinderbijslagen relatief hoog zijn. De hoogte van uitkeringen is evenals het loon gebaseerd op de familie in plaats van het individu. Het sociale
beleid is gebaseerd op het kostwinnermodel. De sociale voorzieningen en
verzekeringen zijn ruimhartiger dan in liberale verzorgingsstaten, maar de
verdeling vindt niet plaats van rijk naar arm, maar van actief naar nietactief. Verder zijn ouders en kinderen verantwoordelijk voor elkaar. Een
persoon komt niet in aanmerking voor sociale bijstand als zijn ouders hem
nog kunnen verzorgen en onderhouden en ook worden mensen geacht te
zorgen voor hun ouders als deze gepensioneerd zijn.
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2 sociaal recht en de arbeidsmarkt
In het conservatieve regime wordt verondersteld dat het gebruik van sociale zekerheid en arbeidsmarktdeelname onafhankelijk van elkaar functioneren. Het stelsel van sociale zekerheid kan ruimhartig zijn, omdat mensen
er niet zo gemakkelijk gebruik van zullen maken. Mensen worden verondersteld een hoog arbeidsethos en plichtsbesef te hebben en dit zal leiden
tot een hoge deelname aan de arbeidsmarkt. Nu blijkt deze arbeidsdeelname binnen deze verzorgingsstaat niet zo hoog te zijn, omdat vrouwen
niet geacht worden deel te nemen aan betaalde arbeid, maar de zorg voor
gezin op zich te nemen.
De sociaal-democratische verzorgingsstaat
De sociaal-democratische verzorgingsstaat wordt ook wel het Noordse systeem genoemd. Het komt evenals de liberale verzorgingsstaat voort uit de
19de eeuwse armenzorg. De kenmerken van dit type verzorgingsstaat zijn
universalisme en egalitarisme. Gelijkheid en sociale integratie komen hier
in de plaats van bescherming van de markt of de familie (klasse). De sociale
rechten van individuen zijn het meest ontwikkeld in dit type. Dit type verzorgingsstaat kent genereuze verzekeringen en uitkeringen.
Sociale zekerheid is in de sociaal-democratische verzorgingsstaat opgehangen aan burgerschap. Alle burgers hebben dezelfde rechten. Sociale
risico’s worden collectief gedragen. Sociale verzekeringen worden georganiseerd door de staat en worden niet overgelaten aan de markt. Dit universele
stelstel van sociale zekerheid gaat samen met het recht op werk oftewel het
streven naar volledige werkgelegenheid. Door de ruimhartige voorzieningen dreigt binnen dit sociaal-democratische regime overconsumptie, maar
door de strenge overheidscontrole op de toepassing van de regelingen en
de nadruk op een activerend arbeidsmarktbeleid blijft de consumptie van
sociale zekerheid beperkt.
De Nederlandse verzorgingsstaat
De Nederlandse verzorgingsstaat combineert aspecten van alle drie de ideaaltypische verzorgingsstaten. Bepaalde sociale voorzieningen en enkele
sociale verzekeringen zijn opgehangen aan burgerschap en gelden voor
alle Nederlandse burgers. Dit aspect is een kenmerk van de sociaal-demo-
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cratische verzorgingsstaat. Dat deze sociale voorzieningen vervolgens zijn
opgehangen aan behoeftigheid en het bijstandsniveau niet overschrijden
valt op te merken als een kenmerk van de liberale verzorgingsstaat. Dat de
drie belangrijkste sociale verzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid) zijn opgehangen aan het type arbeidsrelatie en slechts gelden
voor bepaalde groepen werkenden kan gezien als een kenmerk van de
conservatieve verzorgingsstaat. Dat een van die sociale verzekeringen, de
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, aan de private verzekeringsmarkt wordt gelaten, valt weer op te merken als een kenmerk van
de liberale verzorgingsstaat.
2.2.2

Twee stelsels van sociale zekerheid

In de literatuur worden twee stelsels van sociale verzekeringen geïntroduceerd, namelijk het Bismarckiaanse stelsel en het Beveridgiaanse stelsel.
Beide stelsels zijn vernoemd naar grondleggers van sociale zekerheid, respectievelijk naar Otto von Bismarck en Lord William Beveridge. Otto von
Bismarck (1815-1898) is de eerste kanselier van Duitsland. Hij wordt gezien
als de grondlegger van de staat Duitsland. Bismarck is het eerste staatshoofd in Europa dat, weliswaar om de sociaal-democraten het hoofd te
bieden, een verzekeringsstelsel voor sociale zekerheid invoert. Lord William
Beveridge (1879-1963) is een Britse econoom met een socialistische inslag en
de schrijver van het in 1942 verschenen Beveridge-rapport dat de blauwdruk vormt voor het latere in Groot-Brittannië door de Labour Party ingevoerde socialezekerheidsstelsel. In het Bismarckiaanse stelsel wordt een
scherp onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen, terwijl
in het Beveridgiaanse stelsel juist geen onderscheid wordt gemaakt tussen
werknemers en zelfstandigen. Het eerste stelsel is opgehangen aan type
arbeidsrelatie en het tweede stelsel is opgehangen aan burgerschap.
Schema 2.2.2: Twee stelsels van sociale verzekeringen
Bismarckiaanse stelstel Beveridgiaanse stelsel
Doel
garanderen van sociale garanderen van
en economische status minimuminkomen
Reikwijdte
werkenden (selectief)
burgers (universeel)
Uitkeringen
inkomensgerelateerd
niet-inkomensgerelateerd
Financiering
premies
belastingen
Uitvoering
privaat
publiek
Bron: Einerhand e.a. (1995) p. 28 geciteerd in Van der Veen e.a. (1996) p. 15.
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Het Bismarckiaanse stelsel biedt werknemers zekerheid in het geval van
ziekte, ongeval en/of ouderdom. In dit stelstel ligt de verantwoordelijkheid
voor de sociale zekerheid in handen van de werkgevers en de werknemers
die zelf de premies afdragen voor deze verzekeringen en de uitvoering ervan regelen. In het Beveridgiaanse stelsel is de overheid een centrale actor
bij de financiering en uitvoering van de sociale verzekeringen. Binnen dit
stelsel neemt de overheid bepaalde arbeidskosten, zoals gezondheidszorg en
oudedagsvoorzieningen, van de werkgevers over. Het gevolg is een verbetering van de concurrentiepositie van de economie. Doordat de overheid
de kosten van gezondheidszorg en pensioen van de werkgever overneemt
worden de arbeiders gezonder en welvarender, stijgt de arbeidsproductiviteit en neemt de consumptie toe. Het Bismarckiaanse stelsel van sociale
verzekeringen staat tegenwoordig voor hoge kosten voor arbeid boven op
het loon van de werkende en een hoge mate van sociale bescherming van
deze werkende, terwijl het Beveridgiaanse stelsel van sociale verzekeringen
staat voor lage arbeidskosten boven op het loon van de werkende en een
geringe mate van sociale bescherming van deze werkende.
Een relevant verschil tussen het Bismarckiaanse en het Beveridgiaanse
stelsel van sociale verzekeringen is dat Beveridge geen onderscheid maakt
tussen werknemers en zelfstandigen. Hij erkent dat de kleine zelfstandigen
niet zo rijk zijn, niet altijd even goed in staat zijn hun arbeidsgerelateerde
risico’s zelf te dragen en niet zo goed in hun levensonderhoud weten te voorzien zoals wel wordt verondersteld. Kleine zelfstandigen verdienen vaak net
zo veel of net zo weinig als werknemers en zijn net zo afhankelijk van hun
opdrachtgevers als werknemers dat zijn van hun werkgevers. Zelfstandigen
hebben evenveel behoefte aan sociale verzekeringen als werknemers.
Het Nederlandse stelsel van sociale verzekeringen combineert elementen
van het Bismarckiaanse stelsel met elementen van het Beveridgiaanse stelsel. De in 1943 geïnstalleerde Commissie Van Rhijn werd door de toenmalige minister van Sociale Zaken gevraagd een beeld voor na de bevrijding
te scheppen van de bestaanszekerheid voor alle leden van de samenleving.
Die bestaanszekerheid moet bestaan uit ruime werkgelegenheid en een
uitgebreid stelsel van sociale verzekeringen en sociale zorg. De Commissie
Van Rhijn bepleitte dat de sociale zekerheid niet langer gezien diende
te worden als een verhouding tussen werkgever en werknemer, maar als
een verhouding tussen gemeenschap en individu. Sociale verzekeringen
zouden niet gezien moeten worden als werknemersverzekeringen, maar
als volksverzekeringen, als verzekeringen die gelden voor alle leden van de
samenleving en dus ook voor de zelfstandigen. De verregaande ideeën van
de Commissie Van Rhijn werden niet door de Stichting van Arbeid over-
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genomen. De Stichting van Arbeid zag de rechtsgrond voor de sociale verzekeringen niet gelegen in burgerschap, maar gelegen in de arbeidsrelatie.
De sociale verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing op de werknemers.
De zelfstandigen zijn in principe uitgesloten van deze werknemersverzekeringen. Deze discussies hebben wel geleid tot een aantal regelingen voor
zelfstandigen op minimumniveau, die van toepassing zijn in bepaalde situaties, zoals ouderdom, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ouderschap en werkloosheid. Om de zoveel tijd gaat in Nederland de stem op ervoor te kiezen
de sociale verzekeringen daadwerkelijk op te hangen aan burgerschap, als
wordt gesproken over een introductie van een ministelsel of basisstelsel van
sociale zekerheid. Op dit thema kom ik in hoofdstuk 7 terug.
2.2.3

Sociale risico’s: een kwestie van verzekeren

De moderne samenleving roept bij burgers de behoefte op zich tegen bepaalde risico’s te verzekeren. In 1950 werd 10% van het nationale inkomen
aan publieke en particuliere verzekeringen uitgegeven en in 2000 is dit
bedrag toegenomen tot 26% van het nationale inkomen. Of een risico
publiek of privaat verzekerd wordt, hangt samen met hoe deze risico’s worden beschouwd, respectievelijk als sociale risico’s of als individuele risico’s.
De risico’s van werknemers worden gezien als sociale risico’s die collectief
gedragen dienen te worden, terwijl de risico’s van zelfstandigen gezien worden als individuele risico’s die voor de rekening van de zelfstandigen zijn
en die niet collectief gedragen hoeven te worden.
Verzekerbaarheid van risico’s
Wil een risico verzekerbaar zijn, dan dient dit risico aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het is van belang dat enige, maar geen volledig kennis van het risico bestaat. Verzekeren is gebaseerd op het spreiden van de
gevolgen van risico’s over een grote groep. Indien geen enkele informatie
over een risico bestaat, dan is dit risico onverzekerbaar, bestaat volledige
informatie over een risico is dit risico eveneens onverzekerbaar. In de industriële samenleving komen bepaalde risico’s voor, zoals ongevallen, ziektes, overlijden, brand en inbraak, die relatief frequent voorkomen, geen
grote groepen tegelijkertijd treffen, waarin kennis bestaat over de gemiddelde risico van een groep, maar geen kennis bekend is over het risico
van een individu. Deze risico’s zijn goed te verzekeren. Deze risico’s zijn
met name verzekerbaar, omdat de statistische kans erop en de gemiddelde
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schade ervan te berekenen valt. Verzekerbare risico’s dienen calculeerbaar
te zijn. Tegelijkertijd berusten verzekeringen op een bepaalde mate van
onwetendheid.
Een andere voorwaarde voor het verzekerbaar zijn van risico’s is de onafhankelijkheid van deze risico’s, wat inhoudt dat de kans dat een persoon
getroffen wordt door een risico onafhankelijk is van de kans dat anderen
door hetzelfde risico worden getroffen. Werkloosheid bijvoorbeeld hangt
samen met conjunctuurgevolgen en valt te kwalificeren als een afhankelijk risico, omdat het grote groepen werkenden tegelijkertijd kan treffen.
Sommige groepen werkenden worden ook harder getroffen door deze conjunctuurgolven dan andere groepen werkenden. De kans op werkloosheid,
een ongeval of arbeidsongeschiktheid is een risico dat ongelijk verdeeld is
over de bevolking. In bepaalde beroepsgroepen is de kans op arbeidsongeschiktheid hoger dan in andere groepen en in bepaalde beroepsgroepen is
de kans op werkloosheid weer hoger dan in andere beroepsgroepen. Deze
ongelijke kans op een risico kan leiden tot een fenomeen dat ‘averechtse’
selectie wordt genoemd. Dit houdt in dat alleen de ‘slechte’ risico’s zich
verzekeren en de ‘goede’ risico’s zich niet verzekeren.
Verplichte en vrijwillige verzekeringen
De enige wijze waarop de sociale risico’s vallen te verzekeren is door deze
risico’s voor grote groepen, zoals de werknemers, verplicht te verzekeren.
Een andere reden voor het verplicht stellen van sociale verzekeringen tegen
deze risico’s is gelegen in het feit dat de wetgever erkent dat werkenden
niet altijd evenveel invloed hebben op de mate van risico dat ze lopen
en het onrechtvaardig vindt dat men zich op deze risico’s weet of laat te
selecteren. Door bepaalde sociale, arbeidsgerelateerde risico’s verplicht te
verzekeren is het mogelijk kanssolidariteit, risicosolidariteit en inkomenssolidariteit te bevorderen. Nog een reden bepaalde arbeidsgerelateerde
risico’s verplicht te verzekeren heeft te maken met het gegeven dat mensen
bepaalde korte termijnrisico’s overschatten en langere termijnrisico’s onderschatten. Met name arbeidsongeschiktheid is een ernstig risico dat veel
werkenden onderschatten. 
Gezien het verplichte karakter van bepaalde sociale verzekeringen hebben deze verzekeringen in feite een acceptatieplicht. Niemand kan voor
deze verzekering geweigerd of uitgesloten worden, waardoor een risicose-
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lectie overbodig is geworden. De premie hoeft niet afgestemd te zijn op het
te lopen risico en de verzekeringsplicht loopt door als geen premieplicht
plaats vindt. Iedereen is onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze
verzekerd. In Nederland worden in bepaalde situaties sociale verzekeringen
gecombineerd met private of particuliere verzekeringen. Het belangrijkste
verschil tussen een sociale verzekering en een private of particuliere verzekering is het verplichte karakter van de sociale verzekering.
Een private verzekering is in principe vrijwillig. Het vrijwillige karakter
van de private verzekering leidt ertoe dat bepaalde sociale risico’s niet verzekerbaar zijn, omdat de verzekeraars risicoselectie vrezen. Dit geldt met
name voor risico’s die voorspelbaar zijn en beïnvloedbaar zijn. In principe
hoeft de beïnvloedbaarheid van een risico de verzekering ervan niet in de
weg te staan, mits men rekening houdt met het bestaan van moral hazard,
dat wil zeggen dat wie tegen een bepaald risico verzekerd is, minder moeite
zal doen dit risico te vermijden. Dit probleem van moral hazard valt grotendeels te beperken door de verzekerde te controleren en/of de vergoeding
te beperken.
Een publieke verzekering is weliswaar goedkoper dan een private verzekering, maar een private verzekering biedt de verzekerden wel meer
zekerheid dan een publieke verzekering. Als een risico is ingetreden zal
de private verzekeraar de overeengekomen prestatie moeten nakomen. De
overeengekomen uitkering staat vast. De uitkering van een sociale verzekering is niet gegarandeerd en kan eenzijdig door de overheid worden gewijzigd. De grote verschillen tussen publieke en private verzekeringen zijn
volgens de jurist Fase de reden dat publieke en private risicodekking niet
naast elkaar kunnen bestaan. Risico’s worden of helemaal sociaal verzekerd
of niet. Fase is van mening dat het bestaan van een sociale verzekering
een private verzekering op datzelfde gebied onmogelijk maakt. Mocht de
overheid de overstap van een sociale verzekering naar een private verzekering willen maken, dan dient deze overstap langzaam te gaan en met een
bijzondere aandacht voor het overgangsrecht.
2.2.4

Van bescherming naar activering

De Nederlandse verzorgingsstaat is sinds het ontstaan aan het begin van
de vorige eeuw behoorlijk veranderd. Toen de verzorgingsstaat wordt opgebouwd leek de (inkomens) bescherming van de burgers het voornaamste
doel te zijn, tegenwoordig lijkt dat doel eerder de activering van deze
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2 sociaal recht en de arbeidsmarkt
burgers te zijn. Het doel van de verzorgingsstaat is dat burgers actief deel
nemen aan de arbeidsmarkt, zodat ze niet langer financieel afhankelijk zijn
van de verzorgingsstaat. Deze overgang van bescherming naar activering
is een gevolg van -een door processen als globalisering en individualisering veranderende samenleving, waarbinnen de verschillende vormen van
solidariteit, waarop de sociale verzekeringen zijn gebaseerd, onder druk
staan. Daarnaast wordt vermoed dat bepaalde risico’s, zoals werkloosheid,
milieurampen en andere rampen, door globalisering groter zijn geworden
en dat gezondheidsrisico’s door ontwikkelingen in het medische veld meer
voorspelbaar en beïnvloedbaar zijn geworden.
Globalisering
Globalisering is de benaming voor de notie dat de wereld een dorp is geworden. Afstanden zijn per vliegtuig gemakkelijk te overbruggen en dankzij
televisie, internet en telefoon bereiken belangrijke gebeurtenissen alle uithoeken van de wereld. Veel ondernemingen zijn multinationals geworden.
Dit zijn grote, internationale ondernemingen die hun eigen markt kunnen
ontwikkelen. Door globalisering zijn de risico’s groter geworden. De veronderstelling is dat de samenleving steeds meer wordt beheerst door bovennationale of mondiale risico’s en wordt vergeten dat ‘lokale’ risico’s, zoals
het hoge risico op wettelijke arbeidsongeschiktheid in Nederland door de
verzekeringsmaatschappijen weer herverzekerd worden op internationaal
niveau. Het voordeel van herverzekeren is dat risico’s worden gespreid
over grotere groepen, waardoor het verzekerbaar blijft. Een risico van
globalisering is weer dat de synchroniciteit van de conjunctuurcycli van
verschillende landen de mogelijkheden voor internationale risicospreiding
via herverzekeren doet afnamen.
Door het wegnemen van belemmeringen op het internationale handelsen kapitaalsverkeer, de daling van de transport- en communicatiekosten
en de opkomst van nieuwe informatietechnologieën zijn de economische
relaties tussen landen intensiever geworden. Kapitaalstromen gaan daarbij
sneller de wereld over dan arbeidsstromen. Internationale en supranationale organisaties krijgen steeds meer invloed op de Nederlandse samenleving.
Deze laatste ontwikkeling wordt internationalisering genoemd. De internationale handel is weliswaar toegenomen, maar dat wil niet zeggen dat alle
landen met elkaar handel drijven. Het lijkt erop dat landen slechts met een
aantal andere landen in de regio handel drijven. Internationalisering gaat
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altijd samen met regionalisering: niet alleen cultureel, maar ook economisch.
Regionalisering heeft een concentratie van buitenlandse investeringen en
handelsstromen in drie economische blokken tot gevolg. Deze blokken zijn:
Europa, Amerika en Japan/Zuidoost-Azië. Voor Nederland wordt de handel binnen de Europese Unie steeds belangrijker: vandaar dat in plaats van
regionalisering gesproken wordt van europeanisering. Internationalisering
brengt ook een migratiestroom op gang en deze migranten komen gewoonlijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt binnen.
Globalisering kan de kwetsbaarheid van nationale staten voor internationale economische ontwikkelingen vergroten en leiden tot hogere inkomensrisico’s voor werkenden. Van de migrantenstroom wordt bijvoorbeeld
gedacht dat ze de solidariteit onder de sociale verzekeringen onder druk
zetten. Sociale verzekeringen zijn gewoonlijk op nationaal niveau georganiseerd en beperken zich tot de legale ingezetenen van een land, maar zolang
deze migranten gezien worden als legale ingezetenen, bijdragen aan de
sociale verzekeringen en niet onnodig gebruik maken van het socialezekerheidsstelsel, hoeft dit de solidariteit niet onder druk te zetten. Internationaal
onderzoek laat volgens de econoom De Beer zien dat kleine, open economieën een genereuzer socialezekerheidsstelsel hebben dan grotere, meer
gesloten economieën, maar niet slechter economisch presteren.
Economisering
Toen in de jaren vijftig, zestig van de vorige eeuw het socialezekerheidsstelsel uitvoerig werd uitgebreid, was het gefundeerd op een ‘conformistisch’ mens- en organisatiebeeld. Burgers zouden zich conformeren aan
het beleid en de werkgevers- en werknemersorganisaties werden gezien als
neutrale partijen, partijen zonder eigen doelen en belangen, die zich keurig
aan hun plichten houden en geen onnodig gebruik maken van hun rechten.
Deze opvattingen leiden tot een weinig verplichtende uitvoering van de
sociale zekerheid. Achteraf blijken de sociale partners die in deze tijd belast
waren met de uitvoering van de werknemersverzekeringen, met name de
wao gebruikt te hebben als instrument om oudere werknemers af te laten
vloeien. De betrokken partijen bleken helemaal niet zo conformerend te
zijn en weldegelijk, met medewerking van de overheid, hun eigen belangen
na te streven. 
In de jaren zeventig is de verzorgingsstaat op haar hoogtepunt en in de
jaren tachtig van de vorige eeuw worden de actoren steeds meer gezien
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als bewuste en berekenende actoren die hun organisatiebelangen afwegen
tegen de collectieve belangen. Het neoliberale mensbeeld is in opmars.
Burgers worden gezien als rationeel calculerende wezens die streven naar
het maximaliseren van kortetermijnwinst.  Men begint zich over de loondervingsverzekeringen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te realiseren, dat indien het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid is opgetreden, van de verzekering een prikkel voor ongewenst
gedrag uitgaat. Een hogere uitkering verkleint de financiële prikkel voor
werknemers uit de betreffende uitkering te blijven. Volgens het CPB leidt
een verhoging van de uitkering op grond van de wia met 1% tot een 2,5%
hogere instroom in de wia. Een wia-uitkering die 5% hoger is leidt –uitgaande van een instroom van 60.000 in 2004- tot een instroomvergroting
van 10.000.
Een verhoging van uitkeringen verkleint bovendien de financiële prikkel
voor personen, die eenmaal in de uitkering zijn beland, zo snel mogelijk
uit deze uitkering te geraken. Mensen lijken het aangenaam te vinden met
behoud van loon een tijdje werkloos of arbeidsongeschikt thuis te zitten,
waarbij mensen dit prettiger vinden in het geval van (tijdelijke) werkloosheid dan in het geval van (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Een royale
uitkering kan in principe een reden zijn niet actief te zoeken naar een
nieuwe baan of een passende baan. Dit ongewenste gedrag valt te beheersen door een strenge controle van de verzekerde en/of door een beperking
van de vergoeding.
Sociale zekerheid kan gezien worden als contraproductief, omdat het
ongewenste sociale situaties uitlokt of nieuwe sociale problemen creëert.
Het feit dat in Nederland veel mensen wettelijk gezien arbeidsongeschikt
zijn, wordt in deze optiek gezien als een gevolg van het bestaan van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deze ontwikkelingen en opvattingen
worden gebruikt om de verzorgingsstaat tot modernisering te dwingen.
Deze economisering van het mens- en organisatiebeeld heeft tot meer aandacht voor de gedragsreacties van de betrokken actoren geleid. Het socialezekerheidsstelsel wordt niet meer gezien als een systeem van rechten en
plichten, maar als een systeem van positieve en negatieve prikkels waarmee
de wetgever probeert het gedrag van de betrokken actoren te beïnvloeden.
Deze gedragsprikkels worden vooral ingezet teneinde de arbeidsdeelname
te bevorderen.
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Modernisering
De wetgever streeft naar beheersing (betaalbaarheid) en modernisering van
het stelsel. Het socialezekerheidsstelsel dient zich aan te passen aan de veranderingen van de tijd. Eén van de veranderingen van de tijd is dat steeds
meer kennis wordt vergaard. De mogelijkheid van genetisch en ander medisch onderzoek heeft tot gevolg dat gezondheidsrisico’s beter te voorspellen worden, waardoor deze risico’s nauwkeurig berekenbaar worden en
zelfs beïnvloedbaar zijn. Een effect hiervan is dat sociale risico’s steeds meer
gezien worden als eigen verantwoordelijkheid.
De wetgever is in de loop der jaren anders gaan denken over het socialezekerheidsstelsel. Het stelsel van de werknemersverzekeringen dient volgens
de wetgever te versoberen. Instituties veranderen onder druk van processen van deregulering, decentralisatie, individualisering en flexibilisering. De
calculerende burger en de nieuwe werknemer, ook al zijn het mythes,
worden gebruikt om te rechtvaardigen dat de overheid zich terugtrekt op
tal van terreinen, waaronder de sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden
en arbeidstijden. De mens zou immers voor steeds meer zichzelf kunnen
zorgen, zou meer een beroep kunnen doen op zijn eigen netwerk (sociale
partners) en behoefte aan een verzorgingsstaat is er volgens de overheid
niet meer.
De heersende opvatting is dat individualisering de solidariteit onder druk
zet. Individualisering maakt immers de samenleving heterogener en pluriformer, waardoor mensen minder solidair zijn. Mensen worden door individualisering autonomer en zij krijgen meer keuzevrijheid. Mensen zouden
steeds beter in staat zijn hun risico’s te laten beïnvloeden door hun levensstijl. De toegenomen keuzevrijheid kan er toe leiden dat keuzemogelijkheid
binnen de verplichte werknemersverzekeringen wordt ingevoerd, waardoor
het probleem van averechtse selectie optreedt. Door individualisering is
het mogelijk dat personen bijvoorbeeld uit loondienst treden, kiezen voor
het zelfstandig ondernemerschap en zich op deze wijze onttrekken van de
verplichte, collectieve werknemersverzekeringen. Individualisering dwingt
de wetgever de sociale verzekeringen over te laten aan de private markt.
De Beer is van mening dat teneinde de solidariteit in deze veranderende
samenleving te behouden, juist meer publieke en verplichte verzekeringen
en minder keuzevrijheid nodig zijn.
De overheid is van mening dat de sociale partners en de private verzekeraars goede partijen zijn voor het regelen van sociale zekerheid, terwijl de
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sociale partners nog niet zolang geleden ongeschikt werden bevonden voor
de uitvoering van de sociale zekerheid. Door het streven naar beheersing
en modernisering van het socialezekerheidsstelsel vlamt de honderd jaar
oude strijd op over de invloedsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven
bij de sociale regelgeving. De overheid weet zich geen raad met regelgeving
door de sociale partners boven het niveau van de onderneming en de sociale partners houden niet van overheidsbemoeienis bij wat ze als hun werk
beschouwen, de werknemersverzekeringen. Tegenwoordig zijn de sociale
partners niet minder, maar vooral anders belast met de uitvoering van de
sociale zekerheid dan voorheen. De ontsporing van het socialezekerheidsstelsel in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd door de parlementaire
enquête van 1993 grotendeels toegeschreven aan de mogelijkheden van de
sociale partners bedrijfseconomische problemen af te wentelen op de collectiviteit van de sociale zekerheid. Nog steeds wordt veel van de invulling
van de socialezekerheidsregels aan de sociale partners overgelaten, maar de
overheid geeft -meer dan voorheen- de grenzen aan waarbinnen de sociale
partners kunnen bewegen. De overheid trekt zich terug als een actieve actor en neemt een meer controlerende rol aan.
Activering
Dat de overheid zich aan het terugtrekken is van het terrein van de sociale
zekerheid door beslissingen voortaan aan de markt over te laten wordt privatisering genoemd. De kosten van ziek geworden werknemers zijn de eerste twee jaar voor de rekening van de werkgever. De zw is alleen nog van
toepassing voor bepaalde groepen werknemers. Zelfstandigen dienen dit
risico op de particuliere verzekeringsmarkt af te dekken. Privatisering gaat
samen met decollectivering. Collectieve regelingen worden in toenemende
mate vervangen door individuele arrangementen. Deregulering staat voor
de gedachte dat de samenleving wel met minder regels toe kan. Deze privatisering gaat samen met activering. Wie kan werken moet werken. Door
zoveel mogelijk vrijheid wat het aantal te werken uren betreft te faciliteren
tracht de overheid iedereen die niet op school zit en jonger is dan 65 jaar
actief op de arbeidsmarkt te krijgen.
Het accent ligt niet zozeer op de beschermende functie van het stelsel,
maar op de activerende functie van het stelsel. Niet langer is het socialezekerheidsstelsel een vangnet, het stelsel is steeds meer verworden tot een
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trampoline. Het doel van het stelsel, de collectieve garantie van een zekere
mate van sociale zekerheid, is hetzelfde gebleven, maar de wijze waarop
naar werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden wordt gekeken is
veranderd. Nu zijn de mogelijkheden van activeren beperkt. Wil activering
werken, dan dient de vraag naar arbeid voldoende te zijn om de uitkeringsgerechtigden te kunnen reïntegreren in de arbeidsmarkt. Als de vraag
naar arbeid onvoldoende is, kan een activerend beleid averechts werken.
De nadruk op de activerende functie van het socialezekerheidsstelsel heeft
alles te maken met de beheersbaarheid van het stelsel. De discussie over de
beheersbaarheid zal om een tweetal redenen voorlopig nog niet afgesloten
zijn. In de eerste plaats zal door de toenemende vergrijzing de vraag rijzen
of het ouderdomspensioen (aow) financierbaar blijft. In de tweede plaats
heeft het proces van beheersing een eigen dynamiek. De maatregelingen
voor het terugdringen van het ziekteverzuim volgen elkaar, zoals in paragraaf 2.4.1 wordt besproken, snel op. Ondanks het succes van bijvoorbeeld
wulbz wordt enige jaren later de wvlbz ingevoerd en de loondoorbetalingverplichting van werkgevers gedurende de ziekte van hun werknemers
verlengd van één jaar tot twee jaar. Het is de vraag of de wvlbz gezien het
succes van de wulbz noodzakelijk is geweest, maar de introductie van een
zeker eigen risico zet een ontwikkeling in gang tot vergroting van het eigen
risico. Een verdere privatisering van het socialezekerheidsstelsel, ongeacht
het succes van eerder genomen maatregelingen, lijkt onvermijdelijk.
2.3

De arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals flexibilisering en individualisering aan verandering onderhevig. De arbeidsmarkt is
verder aan het intellectualiseren, feminiseren, horizontaliseren, informaliseren en aan het deïndustrialiseren. Het opleidingsniveau van de werkenden
worden steeds hoger. Steeds meer mannen en vrouwen kiezen voor een
combinatie van arbeid en zorg en steeds meer ouderen en allochtonen
nemen deel aan het arbeidsproces. Deze maatschappelijke ontwikkelingen
hangen deels samen met technologische ontwikkelingen. De industriële samenleving, waarbinnen het regime van volledige werkgelegenheid overheerst en samengaat met periodes van langdurige werkloosheid voor bepaalde sociale groeperingen, is aan het veranderen in een postindustriële
samenleving. In deze postindustriële samenleving heerst een regime van
flexibele werkgelegenheid en zijn de arbeidsgerelateerde risico’s gespreid
over de gehele beroepsbevolking en gelden voor de gehele duur van het
arbeidsleven. Het grootste sociale risico is dat conjuncturele werkloosheid
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verdwijnt en vervangen wordt door flexibele underemployment in de vorm van
wisselvallige, niet-volledige en/of niet-passende arbeidsrelaties. In deze
postindustriële samenleving is de opkomst van de zzp’er te plaatsen, omdat
een aantal zzp’ers kiest voor het zelfstandig ondernemerschap om wisselvallige, niet-volledige of niet-passende arbeid te vermijden.
2.3.1

Monetarisering van diensten

Onder processen van horizontalisering en informalisering wordt onthiërarchisering en democratisering van de samenleving verstaan. De samenleving ontwikkelt zich tot een meer flexibele netwerksamenleving. Elites en
instituties worden ter discussie gesteld. Bepaalde hiërarchische structuren,
bijvoorbeeld binnen het gezin en op de werkvloer, worden meer en meer
vervangen door gelijkwaardigere onderhandeling- en overlegstructuren
en door moderne platte organisatiestructuren. Werkgevers, managers en
werknemers gaan weliswaar informeler met elkaar om, wat duidt op een
platte structuur, maar de wijze waarop werknemers door hun manager en
werkgever worden beoordeeld, aan de hand van beoordelings- en functioneringsgesprekken, wordt steeds formeler en objectiever. Op de werkvloer
is sprake van een proces van deïndustrialisering, in de zin dat bedrijven
zich steeds meer gaan richten op diensten in plaats van producten. Deze
ontwikkelingen brengen een toenemende vraag naar bepaalde goederen
en diensten mee. De afgelopen decennia zijn veel werkzaamheden van het
onbetaalde en informele circuit naar het betaalde en formele circuit verschoven. Dit wordt de monetarisering van diensten genoemd.
De monetarisering van diensten biedt mogelijkheden voor zelfstandigen.
Het aantal zelfstandigen werkzaam in de dienstensector is sinds de jaren
negentig van de vorige eeuw toegenomen. Individualisering heeft tot gevolg
dat men steeds meer afhankelijk wordt van institutionele verzorgingsarrangementen en steeds langer wordende verzorgingsketens. Mensen hebben in
toenemende mate behoefte aan op maat gesneden voorzieningen. Er wordt
een overgang van kwantitatief individualisme in kwalitatief individualisme
gesignaleerd. Deze vorm van individualiteit houdt in dat iedereen in meer
of mindere mate behoefte heeft aan ruimte voor meer individualiteit, voor
een benadrukking van de eigen ongelijkheid en bijzonderheid. Dit proces
van individualisering is voorbehouden aan rijke samenlevingen. Deze rijke
samenlevingen lijken van het standpunt uit te gaan dat ieder lid van de
samenleving in zijn of haar eigen onderhoud zal kunnen voorzien.

 Schmid & Schömann (2004) p. 3.
 ser (2001) p. 23-30, 45, Huiskamp, De Leede & Looise (2002) p. 1-5.
 Schnabel (2001) p. 18, 23.



de arbeidsmarkt 2.3
Atypische arbeidsrelaties
De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft geleid tot een lichte toename
van de zogenaamde atypische arbeidsrelaties zoals parttime werk, thuiswerk, tijdelijk werk en zelfstandig werk. Deze flexibele vormen worden
gezien als afwijkend van de norm, de overeenkomst voor onbepaalde tijd,
en niet iedere econoom of socioloog ziet de opkomst van deze arbeidsrelaties als een positieve ontwikkeling. Het lijkt wel of wordt gedacht dat deze
arbeidsrelaties ten koste gaan van de gewenste arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Deze atypische arbeidsrelaties kunnen, maar hoeven niet
noodzakelijk een negatieve vorm van arbeid zijn. De econoom Walwei is
van mening dat de overheid of de sociale partners niet een bepaald gewenst
volume aan vrijwillig gesloten atypische arbeidsrelaties koste wat kost moet
proberen te verhinderen. Het streven is een gewenste volume aan atypische
arbeidsrelaties te bereiken door vrijwillige atypische arbeidsrelaties niet uit
te sluiten, maar zoveel mogelijk gelijk te stellen aan ‘normale’ arbeidsrelaties, zoals arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Door niet uit te sluiten,
maar juist te integreren blijft het mogelijk vanuit een atypische arbeidsrelatie over te stappen naar een normale arbeidsrelatie.
Dat er empirische bewijs is dat steeds meer mensen parttime werken,
werken op basis van een contract voor bepaalde tijd en dat bedrijven uitzendkrachten inhuren of werk uitbesteden aan freelancers en zelfstandigen
om de risico’s die samengaan met het inhuren van vast personeel te beperken staat voor Walwei vast. Er is empirisch bewijs dat in Nederland de
toename van atypische flexibele arbeidsrelaties minder groot is dan wordt
verondersteld. Walwei is meer geïnteresseerd in de vraag of de ontwikkeling naar meer flexibiliteit en daarmee samenhangende toename van de
atypische’ arbeidsrelaties een positieve of negatieve ontwikkeling is. Hij is
van mening dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van wat flexibiliseert en hoe de verruiming van de flexibiliteit tot stand is gekomen. Het
is van belang een onderscheid te maken tussen atypische arbeidsrelaties die
een waardevolle activiteit zijn en atypische arbeidsrelaties die vooral een
tweederangs arbeidsvorm zijn. Een atypische arbeidsrelatie kan namelijk
fungeren als springplank of als ontsnappingsroute uit werkloosheid. Mensen
blijken regelmatig te kiezen voor een atypische arbeidsrelatie, omdat ze
andere dingen nastreven dan alleen een carrière. Ze willen bijvoorbeeld arbeid met zorg combineren of periodes van arbeid met periodes van studie.
Het is belangrijk dat deze vormen van atypische arbeidsrelaties niet gediscrimineerd worden en dat deze vormen gelijkgesteld worden aan normale
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arbeidsrelaties. Tegelijkertijd is het wel het streven de atypische arbeidsrelaties die mensen noodgedwongen aangaan zoveel mogelijk te beperken.
2.3.2

De transitionele arbeidsmarkt

De veranderende samenleving leidt niet alleen tot een monetarisering van
diensten, maar ook tot een situatie waarin mensen steeds vaker verschillende taken van arbeid, zorg en scholing willen en moeten combineren. De
transitionele arbeidsmarkt theorie (tlm) is een theorie over het management
van arbeid en andere aspecten van leven, zoals scholing, pensionering en
zorg voor kinderen en ouderen. Tijdens hun leven maken mensen verschillende transities door. Ze maken overgangen mee tussen scholing en
arbeid, tussen arbeid in loondienst en zelfstandige arbeid, tussen werkloosheid en arbeid, tussen betaalde arbeid en onbetaalde arbeid, tussen arbeid
en arbeidsongeschiktheid of pensionering. Het doel van de theorie van
transitionele arbeidsmarkt is zichtbaar te maken hoe deze transities zoveel
mogelijk zijn te faciliteren. Een manier is door bruggen te slaan tussen de
verschillende levensfases en door nieuwe combinaties van flexibiliteit en
zekerheid aan te gaan. De transitionele arbeidsmarkt kan gezien worden
als een sociale institutie waaruit mensen het vertrouwen putten dat de
transities tussen arbeid, zorg en onderwijs soepel zullen verlopen. Om de
transities zo soepel mogelijk te laten verlopen is het nodig nieuwe vormen
van sociale verzekeringen en voorzieningen te creëren, waardoor niet alleen
het risico van onvrijwillige werkloosheid wordt gedekt, maar ook de andere
risico’s van werkonderbrekingen worden gedekt. Het is wenselijk dat zowel
mannen en vrouwen hun baan kunnen onderbreken om riskante keuzes
wat familieleven, scholing en loopbaan betreft te nemen. Het streven is de
arbeidsmarkt zo open en toegankelijk mogelijk te maken voor groepen die
anders het risico lopen sociaal uitgesloten te raken. De transitie tussen
arbeid in loondienst en zelfstandig ondernemerschap wordt gezien als een
belangrijke transitie. Het biedt mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid arbeid
en zorg naar eigen inzicht te combineren, toe te treden op de arbeidsmarkt
of op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het voorkomt dat oudere of arbeidsongeschikte werkenden voortijdig de arbeidsmarkt verlaten.
2.3.3

Informatisering van de arbeidsmarkt

De informatie- en communicatietechnologie (ict) is de meest recente arbeidsbesparende technologische ontwikkeling die een sterke toename van
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de productiegroei per hoofd van de bevolking heeft veroorzaakt. ict wordt
een doorbraaktechnologie genoemd. Het wordt gezien als een verzameling
innovaties die mogelijk een volgende economische ontwikkeling in gang
gaat zetten. Niet alleen zorgt ict voor forse productiviteitsstijgingen, het
zorgt ook voor veranderingen in het productieproces (robotisering) en het
ontstaan van nieuwe producten en diensten. Door ict ontwikkelt de economie zich tot een kenniseconomie. Door arbeidsbesparende technologieën
is het mogelijk hogere lonen uit te keren bij minder te werken uren. De
arbeidsduur in Nederland is laag vergelijken met andere oeso-landen, terwijl de materiële welvaart hoog is. Het bruto binnenlands product (bbp) per
hoofd van de bevolking is in Nederland sterker gestegen dan in de meeste
andere lidstaten van de eu.
Maatschappelijke ontwikkelingen als informatisering en computerisering
hebben tot gevolg dat voor bepaalde groepen werkenden het onderscheid
tussen werktijd en vrije tijd aan het vervagen is, omdat thuiswerken in de
vorm van telewerken mogelijk is. Van de mogelijkheid tot telewerken wordt
nog niet op grote schaal gebruik gemaakt. Slechts een kleine groep werknemers maakt gebruik van telewerk, maar het blijft beperkt tot een deel
van de werktijd. Informatisering verandert wel het karakter van kennis.
Het bezit en de beschikbaarheid van kennis zijn in hoge mate gedemocratiseerd. De kracht van kennis is niet langer het bezit van kennis, maar
eerder de mogelijkheid uit kennis te kunnen selecteren en combineren, wat
nieuwe kennis oplevert.
ict creëert de mogelijkheid anders na te denken over de arbeidsorganisatie. ict in combinatie met informalisering en het toegenomen opleidingsniveau van werknemers heeft tot gevolg dat veel arbeidsorganisaties zich
ontwikkelen tot minder hiërarchische high performanceorganisaties, tot platte
arbeidsorganisaties, waarbinnen de werknemer meer autonomie geniet en
wordt beoordeeld op zijn prestaties en waarbij verantwoordelijkheden en
beslissingsbevoegdheden worden gedecentraliseerd. Decentralisering kan
zich uiten in vormen van outsourcing. Het gevolg van outsourcing en andere
vormen van contracting out is dat werkzaamheden die in het verleden door
werknemers werden verricht steeds vaker worden uitbesteed aan zelfstandigen. Werkgevers sluiten regelmatig bepaalde arrangementen met zelfstandigen, waardoor de zelfstandigen economisch afhankelijk van de werkgever
worden.
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Technologische en organisatorische ontwikkelingen leiden niet altijd tot
een hogere kwaliteit van arbeid, een grotere mate van sociale mobiliteit
en een vermindering van de klassentegenstellingen. Het leidt ook tot een
degradatie van arbeid, tot een vermindering van de kwaliteit van arbeid,
wat werkdruk en eentonigheid betreft. De hoge werkdruk wordt door werknemers in Nederland gezien als een probleem. Uit de Toekomst van Arbeidsurvey van osa komt naar voren dat een meerderheid van de ondervraagden verwacht dat in de toekomst de werkbelasting substantieel en op alle
onderdelen, zoals werktempo, taakcombinatie, onregelmatige werktijden,
werkstress en verzuim, zal toenemen. Technologische ontwikkelingen kunnen ook leiden tot een afname van sociale mobiliteit, zoals blijkt uit de
afnemende promotiekansen voor bepaalde groepen werkenden. Daarnaast
zijn de klassentegenstellingen niet geheel verdwenen. Het blijft mogelijk een
aantal klassen te onderscheiden aan de hand van kenmerkende (soms mindere plezierige) arbeids- en marktposities en bijbehorende maatschappelijke
oriëntaties. De moderne samenleving heeft een januskop. Sinds de opkomst
van de ict wordt een tweedeling gemaakt tussen teleproletariaat en teleprofessionals. Het teleproletariaat verricht routinematig werk en werkt onder
het volledige toezicht van managers, die ict-toepassingen aanwenden om
toezicht op de werkenden te houden. Daartegenover staan de teleprofessionals Voor deze groep hebben toepassingen van ict ertoe geleidt dat zij
zelfmanagement over hun productie kunnen voeren.
2.3.4

De arbeidsmarkt als kern van de verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat en de arbeidsmarkt onderhouden een tweeledige relatie. Aan de ene kant compenseert de verzorgingsstaat bepaalde risico’s
van de arbeidsmarkt en aan de andere kant wordt de verzorgingsstaat gefinancierd uit de opbrengsten van de arbeidsmarkt. In een verzorgingsstaat
vindt op de arbeidsmarkt de uitruil tussen economische afhankelijkheid en
sociale bescherming plaats.
Vrijheid, zekerheid en verantwoordelijkheid
De verzorgingsstaat belichaamt een bepaald equilibrium tussen vrijheid,
zekerheid en verantwoordelijkheid. In ruil voor de overdracht van een
deel van hun vrijheid aan de werkgever genieten werknemers bepaalde
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economische zekerheden. In het concept van de verzorgingsstaat zit een
bepaald spanningsveld tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit oftewel collectieve zekerheid. Dworkin (1981) stelt dat mensen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de keuzen die ze maken. De gevolgen van
omstandigheden waarin mensen buiten hun schuld verkeren dienen zoveel
mogelijk door de overheid gecompenseerd te worden.
Mensen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun inkomen en dit
kunnen ze op twee manieren verdienen: als werknemer of als zelfstandige.
Ze kunnen een veilige keuze maken en voor een werkgever gaan werken
en een vast uurloon verdienen. Door deze keuze zijn de risico’s klein en de
kans op winst of verlies ontbreekt. Iemand kan een riskante keuze maken
door zelfstandige te worden. Deze keuze is riskanter, omdat men geen vast
uurloon verdient en afhankelijk is van de markt. Daartegenover staat dat
de opbrengsten hoger zijn. Voor zover de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap inderdaad berust op een in vrijheid gedane keuze, verklaart
het waarom de risico’s van de zelfstandigen nauwelijks door de overheid
worden gecompenseerd. De zelfstandige kiest voor deze riskante wijze van
inkomensvoorziening. Hij kan in loondienst werken. Het is niet de taak van
de overheid de risico’s die het gevolg zijn van deze riskante keuze te compenseren. Het verklaart ook waarom de risico’s van de werknemers worden
gecompenseerd door de overheid. De uitruil tussen werkgevers en werknemers betreft arbeid in ondergeschiktheid en inkomen. Mensen moeten in
principe in hun inkomen kunnen voorzien en de geijkte manier is door te
werken in loondienst. Zo’n 85% van de actieve beroepsbevolking werkt in
Nederland onder het gezag van een werkgever. Door zich onder het gezag
van de werkgever te plaatsen, brengt de werknemer zichzelf in een positie
waarvoor hij geen volledige zeggenschap of controle heeft over de situatie.
De werknemer is afhankelijk van het handelen van de werkgever. Dit is een
omstandigheid die door de overheid gecompenseerd dient te worden.
De status van de werknemer was bij aanvang van de verzorgingsstaat
aan het begin van de twintigste eeuw gebaseerd op twee pijlers: afhankelijkheid en zekerheid. Door de veranderingen in het productieproces is de
status van de werknemer tegenwoordig meer gebaseerd op drie pijlers: vrijheid, zekerheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid impliceert verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid impliceert zekerheid, maar kan niet zonder
vrijheid bestaan. Deze drie pijlers dienen altijd samen te gaan. Ontbreekt
een van de drie pijlers dan is het bestaan van rechteloze en/of onverantwoordelijke werknemers mogelijk en beide situaties zijn ongewenst.
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Het equilibrium tussen vrijheid, zekerheid en verantwoordelijkheid komt
in het geding als een werknemer probeert individuele vrijheid binnen het
werk te bevorderen. Deze vrijheid binnen het werk kan leiden tot extra
verantwoordelijkheden en minder zekerheden. De jurist Supiot geeft als
mogelijke oplossing voor dit probleem: zekerheid niet langer ophangen aan
afhankelijkheid oftewel ondergeschiktheid, maar aan vrijheid. Tegelijkertijd
is de verzorgingsstaat aan verandering onderhevig. Door het neocorporatisme ontwikkelt de verzorgingsstaat zich van een staat die sociale zekerheid
organiseert naar een staat die sociale zekerheid garandeert. De verzorgingsstaat doet steeds vaker een stapje terug en laat de sociale zekerheid over
aan de sociale partners en de markt. Volgens Supiot blijft de eerder door
de socioloog Durkheim gestelde vraag urgent, namelijk hoe de instituties
van de arbeidsmarkt de samenhangende processen van individualisering
en interdependentie zo goed mogelijk in banen te leiden. Een manier deze
samenhangende processen te reguleren is door de verzorgingsstaat. De
verzorgingsstaat beheerst niet alleen deze processen, maar versnelt deze
processen ook. Sociale zekerheid maakt mensen onafhankelijk, maar tegelijkertijd ook afhankelijk van elkaar.
De valkuil van sociale zekerheid
De mogelijke negatieve relatie tussen de mate van inkomensverdeling via
de sociale zekerheid en de hoogte van het nationaal inkomen werd door
de economen Van Praag, Halberstadt en Emanuel (1982) beschreven als
de valkuil van sociale zekerheid. Deze valkuil doet zich voor in een situatie
van economische recessie waardoor de werkgelegenheid krimpt en het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt. De kosten van de sociale zekerheid stijgen
door de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en stijgen onvermijdelijk verder, doordat de kosten van de sociale zekerheid door minder werkenden moeten worden opgebracht. Deze premieverhoging wordt door de
werknemers geheel of gedeeltelijk afgewenteld op de werkgevers waardoor
de loonkosten stijgen. Deze loonstijging leidt via een prijsstijging tot een
afname van de afzet van bedrijven en prikkelen werkgevers arbeidskrachten
te vervangen door kapitaalgoederen. Het gevolg hiervan is dat de werkgelegenheid verder afneemt, het aantal uitkeringsgerechtigden nogmaals
toeneemt en de vicieuze cirkel doordraait.
De econoom De Beer ontkent niet dat betaalde arbeid het draagvlak
vormt voor de financiering van de sociale zekerheid, maar plaatst twee
kanttekeningen bij de theorie van de valkuil van de sociale zekerheid. In
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de eerste plaats blijkt de historische ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden en van de verhouding tussen inactieven en actieven (de
i/a-ratio) veel meer te worden bepaald door een autonome tendens dan
door de werkgelegenheidsontwikkeling. De sterke stijging van de i/a-ratio
in de jaren zestig en zeventig was voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van de dekkingsgraad van verschillende socialezekerheidsregelingen.
In de tweede plaats moet het effect van de hogere collectieve lasten op de
loonvorming in belangrijke mate worden gerelativeerd. Een hogere gemiddelde lastendruk wordt weliswaar (gedeeltelijk) afgewenteld op de loonkosten, maar dit effect van de hogere werkgeverspremies wordt (gedeeltelijk)
gecompenseerd door een stijging van de marginale lastendruk. De marginale lastendruk is datgene wat een persoon moet afdragen aan belastingen
en sociale premies over de laatste euro die een persoon verdient. Een hoge
marginale lastendruk houdt in dat de stijging van het bruto inkomen met
een euro voor een werknemer minder oplevert dan wanneer deze euro zou
worden besteed aan een onbelaste verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
Een verhoging van de marginale lastendruk van werknemers bevordert
loonmatiging. Nog belangrijker is dat de stijging van de werkloosheid die
ten grondslag kan liggen aan de lastenstijging, een sterk matigend effect
op de loonontwikkeling uitoefent. De afgelopen decennia was het loonmatigende effect van de hoge werkloosheid groter dan het loonopdrijvende
effect van de hogere gemiddelde lasten. De valkuil van de sociale zekerheid
is dus niet zozeer van invloed op de ontwikkeling van de werkgelegenheid
en werkloosheid. De ontwikkeling van werkgelegenheid en werkloosheid
wordt meer bepaald door de negatieve terugkoppeling van de werkloosheid
naar de loonvorming, waardoor het evenwichtsherstellende mechanisme
van loonmatiging in werking treedt.
2.4

Juridische status bepaalt sociaal-economische positie

In deze paragraaf wordt uiteengezet in welke mate de juridische status van
werkenden van invloed is op hun sociaal-economische positie. De juridische status van werkenden bepaalt hun arbeidsrechtelijke bescherming en
hun recht op ongelijkheidscompensatie. Bepaalde vormen van ongelijkheidscompensatie zijn vastgelegd in het socialezekerheidsrecht en vallen
uiteen in sociale voorzieningen, sociale verzekeringen en private verzekeringen. Werknemers genieten meer sociale zekerheid dan de zelfstandigen. Dit onderscheid is vooral merkbaar bij de werknemersverzekeringen.
De drie werknemersverzekeringen zw, wia en ww dekken respectievelijk
de risico’s van loonderving wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid en werk-
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loosheid en zijn in principe uitsluitend van toepassing op de werknemers.
De zelfstandigen zijn in beginsel uitgesloten van deze werknemersverzekeringen. Zij kunnen zich alleen tegen de risico’s van loonderving wegens
ziekte en arbeidsongeschiktheid verzekeren op de particuliere verzekeringsmarkt. Een arbeidsgerelateerd risico als loonderving wegens werkloosheid
wordt voor zelfstandigen onverzekerbaar geacht, zelfs op de particuliere
verzekeringsmarkt.
Het werknemerschap wordt, zoals in hoofdstuk 4 zal worden beschreven, gekenmerkt door juridische ondergeschiktheid aan de werkgever en
voor deze ondergeschiktheid wordt een werknemer gecompenseerd door de
wetgever met toegang tot de werknemersverzekeringen. Het zelfstandig ondernemerschap wordt niet gekenmerkt door juridische ondergeschiktheid.
Hoewel een zelfstandige niet juridisch ondergeschikt is aan de opdrachtgever, wordt het zelfstandig ondernemerschap wel gekenmerkt door onzekerheid. Een zelfstandige ervaart onzekerheid over de hoeveelheid werk op
voorraad (toekomstige opdrachten), onzekerheid over betalingen en betalingstermijnen en onzekerheid over de juridische status. Sociale zekerheid
kan deze onzekerheid compenseren, maar doet dat nauwelijks. Sociale zekerheid, of beter gezegd, het gebrek aan sociale zekerheid is één van de vele
factoren die de keuze van individuen voor het zelfstandig ondernemerschap
beïnvloeden. De mate van sociale zekerheid is van invloed op de sociaaleconomische positie van een werkende. Sociale zekerheid, of beter gezegd,
de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen is bepalend voor
de hoogte van de transactiekosten en de relatieve aantrekkelijkheid van
werkenden. De transactiekosten bepalen de keuze van de werkgever voor
het in dienst nemen van of het inhuren van categorieën werkenden.
De laatste vijftien jaar zijn tal van wetten ingevoerd op het terrein van
arbeids- en socialezekerheidsrecht die van invloed zijn op het functioneren
van de arbeidsmarkt. Deze wetten concentreren zich rondom twee thema’s,
namelijk terugdringing van het ziekteverzuim en bevordering van de werkgelegenheid. Deze wetten hebben bedoelde en onbedoelde maatschappelijke gevolgen. Bepaalde wetten hebben financiële gevolgen. Door een wet
te wijzigen kan de wetgever de juridische status van sommige groepen werkenden veranderen. Bepaalde wetten zijn van invloed op de zogenaamde
relatieve aantrekkelijkheid van de juridische status van groepen werkenden
voor werkgevers. Veranderingen in de wet kunnen de transactiekosten van
werkenden verhogen of verlagen. De effecten zijn dat het zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijk is voor de opdrachtgevers, maar minder aantrekkelijk voor de zelfstandigen zelf.
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2.4.1

Recente regelgeving van invloed op de arbeidsmarkt

Het is van belang de invloed van de Nederlandse wetgeving op de arbeidsmarkt en met name op de keuze voor het werknemerschap of het
zelfstandig ondernemerschap onder de loep te nemen. Een werkgever heeft
de keuze werkzaamheden te laten verrichten door een werknemer die in
dienstbetrekking van hem is of deze werkzaamheden uit te besteden aan
een zelfstandige. De laatste jaren lijken werkgevers meer te kiezen voor de
laatste optie. Een verklaring hiervoor wordt niet zozeer gevonden in de
opkomst van nieuwe vormen van arbeid, zoals de opkomst van de zzp’ers,
maar eerder in het vermoeden dat de zelfstandigen door veranderende
wetgeving relatief aantrekkelijker zijn geworden voor werkgevers dan de
werknemers. Anders gezegd: de transactiekosten van het in dienst nemen
van werknemers zijn zodanig hoog geworden dat het lijkt alsof het voor
werkgevers voordelig begint te worden zelfstandigen in te huren in plaats
van werknemers in dienst te nemen.
Wetten ter terugdringing van het ziekteverzuim
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden met als doel het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen allerlei financiële
prikkels ingevoerd. Sinds 1992 zijn verschillende wetten ingevoerd die betrekking hebben op ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het gaat over de Wet
terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet tav) in 1992, de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet tba) in
1993, de Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet tz) en de Wet uitbreiding
loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wulbz) in 1994, de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet
Pemba), de Wet verlenging loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wvlbz) in
2004, de Wet einde toegang waz in 2004 en de wia in 2006.
1. Met de invoering van de Wet tav in 1992 wordt een bonus-malussysteem in de wao geïntroduceerd. Voortaan worden werkgevers beloond
als ze arbeidsongeschikt geworden werknemers en arbeidsgehandicapten
aannemen en bestraft als hun werknemers in de wao belanden. Met
deze wet tracht de wetgever het gebruik van de wao als afvloeiingsregeling voor oudere of overbodige werknemers af te remmen. De Wet tav
stuit op protesten van de werkgevers, die het onrechtvaardig vinden dat
ze gestraft worden voor het ontstaan van arbeidsongeschiktheid waar ze
niet verantwoordelijk voor zijn.

 Van der Veen e.a. (1996) p. 24.
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2. Op 1 augustus 1993 treedt de Wet tba in werking. Het doel van de Wet
tba is het beperken van de toegang tot de wao en het verlagen van het
uitkeringsregime van de wao. In deze wet wordt het arbeidsongeschiktheidscriterium aangepast, waardoor het voor ziek geworden werknemers
moeilijker wordt voor een volledige wao-uitkering in aanmerking te komen. Bovendien worden de uitkeringsduur en uitkeringshoogte aangepast en is bij een eventuele verlenging van de duur van de wao-uitkering
(na vijf jaar) voortaan een herkeuring nodig. Nieuw is dat de uitkeringsduur aan de leeftijd van de belanghebbende wordt gekoppeld. Door al
deze verlagingen ontstaat een wao-gat dat doorgaans door de werkgever
wordt afgedekt. Deze wet heeft een partiële privatisering van de wao tot
gevolg.
3. In 1994 wordt de zw herzien via de Wet tz en hebben werknemers de
eerste zes weken van hun ziekte geen recht meer op zw. De werkgever is
tijdens deze periode verplicht het loon door te betalen. Daarvoor duurde
deze wachttijd slechts twee dagen. Met deze partiële privatisering van de
zw neemt het ziekteverzuim drastisch af. Ondanks het succes van deze
wet wordt nog geen half jaar later tijdens de formatie van Kabinet Kok
1 besloten de loondoorbetalingsplicht van de werkgever op te rekken tot
52 weken. Hierdoor verdwijnt de publieke bescherming van de zw voor
een groot deel en zijn de werkgevers verantwoordelijk voor de kosten
van ziekteverzuim.
4. Na de invoering van wulbz op 1 maart 1996 is de zw ‘geprivatiseerd’ en
is van deze collectieve regeling niet veel meer over, doordat de zw geen
uitkering meer verschaft indien de werkgever voortaan het loon tijdens
ziekte dient te betalen. De werkgever is wettelijk verplicht gedurende
maximaal 52 weken 70% van het loon van zijn zieke werknemers door te
betalen. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever zelfs 100% van
het loon doorbetaalt. De werkgever is vrij zich tegen dit risico te verzekeren, dan wel als eigenrisicodrager op te treden. Voor de werknemers
van wie de arbeidsovereenkomst tijdens dat eerste ziektejaar is afgelopen
of verloopt, geldt nog steeds de zw. Het uwv betaalt dan het ziektegeld.
Dat is ook het geval in de volgende situaties: bij uitzend- en oproepkrachten, bij thuiswerkers en stagiaires, bij zieke werklozen, bij vrouwen met
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zwangerschapsverlof en bij vrouwen van wie de ziekte verband houdt
met hun zwangerschap, bij vrijwillig verzekerden, bij personen die een
orgaan doneren en bij ex-arbeidsongeschikten die het werk hervatten en
dan ziek worden. Om deze uitzonderingen te financieren (het vangnet)
is de ww-premie na de invoering van de wulbz verhoogd met 1%. Van
deze 1% wordt 0,5% gecompenseerd door evenredige verlaging van de
Overhevelingstoeslag (via de wet Bruto Overhevelingstoeslag Lonen). De
andere 0,5% komt voor de rekening van de werknemer.
5. Op 1 januari 1998 is de Wet Pemba van kracht geworden. Deze wet
houdt in dat de wao-premie op een andere wijze wordt berekend dan in
het verleden het geval was. Bovendien wordt deze premie niet meer door
de werknemer, maar door de werkgever betaald. Doordat de werkgever
voortaan de volledige wao-premie betaalt, is de functie van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (aaw) komen vervallen. Daarvoor in de plaats
komen twee nieuwe wetten: de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
(waz) en de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong). De
wao-premie voor werkgevers zal per bedrijf gaan verschillen. Hoe meer
werknemers in de wao terechtkomen, hoe hoger de premie is. Iedere
werkgever betaalt een basispremie met daarbovenop een gedifferentieerde premie die per bedrijf zal worden vastgesteld. Is het aantal werknemers dat een beroep doet op de wao lager dan het landelijk gemiddelde,
dan krijgt de werkgever een korting op de premie en omgekeerd. De
premies worden betaald aan het uwv. De gedifferentieerde premie wordt
gebruikt om de kosten te betalen van wao-uitkeringen voor de eerste
vijf jaar arbeidsongeschiktheid; de basispremies worden gebruikt voor
de arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan vijf jaar. Een werkgever
kan ervoor kiezen in plaats van de gedifferentieerde premie te betalen
zelf het eigen risico te dragen voor de eerste vijf jaar. Dit risico kunnen
zij verzekeren. De bedoeling van de Wet Pemba is de werkgever aan te
sporen een actief beleid van preventie en reïntegratie ten aanzien van
ziekte en arbeidsongeschiktheid te voeren. De Wet Pemba bepaalt dat
bedrijven een premie betalen als werknemers in de wao terechtkomen,
daartegenover staat dat bedrijven een premiekorting krijgen als ze een
arbeidsongeschikt geworden werknemer in dienst aannemen. Een hoge
premie ten gevolge van een hoge wao-instroom is voor kleine bedrijven
met minder dan 25 werknemers een enorm risico gebleken. Vanaf 1
januari 2003 vallen bedrijven met minder dan 25 werknemers om die
reden niet langer onder de Wet Pemba. De kleine bedrijven betalen niet
langer een gedifferentieerde premie, maar een uniforme wao-premie.
Omdat de Wet Pemba voor kleine bedrijven is vervallen, is vanaf januari
2003 ook de mogelijkheid voor deze kleine bedrijven eigenrisicodrager
te worden vervallen. Het eigenrisicodragerschap blijft gehandhaafd voor
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bedrijven die op 1 januari 2003 zelf het risico dragen, maar na deze
datum is deze mogelijkheid risicodrager te worden, komen te vervallen.
Daarmee is voorkomen dat het draagvlak van de collectieve verzekeringen versmalt.
6. Vanaf 1 januari 2004 is de wvlbz in werking getreden en dienen de
werkgevers het loon door te betalen aan de ziek geworden werknemers
voor de duur van twee jaar in plaats van één jaar. Verder schuift de
eventuele toegang tot de wao met één jaar op. Tot slot wordt mogelijk
gemaakt dat indien de werknemers in het tweede ziektejaar toch meer
dan 70% van hun loon krijgen doorbetaald terwijl zij niet werken, zij
niet in aanmerking komen voor een keuring voor een wao-uitkering. Dit
heeft tot gevolg dat deze werknemers niet in de wao terechtkomen. Deze
werknemers maken geen aanspraak op een wao-uitkering maar, blijven
in loondienst van de werkgever werken, tenzij hun arbeidsovereenkomst
afloopt of wordt beëindigd.
7. Op 1 augustus 2004 is de waz afgeschaft. De waz is afgeschaft, in de
zin dat zelfstandigen vanaf 1 januari 2004 geen premies voor de waz
meer betalen en dat vanaf 1 augustus 2004 geen nieuwe gevallen na een
wachttijd van 52 weken recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de waz. Gezien de wachttijd van 52 weken houdt
de afschaffing van de waz op 1 augustus 2004 in dat per 1 augustus
2005 geen waz-uitkeringen aan nieuwe gevallen van arbeidsongeschikte
zelfstandigen worden uitgekeerd. Lopende waz-uitkeringen worden niet
stopgezet.
8. Op 1 januari 2006 is de wao vervangen door de wia. Dit nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel gaat niet uit van arbeidsongeschiktheid maar
van arbeidsvermogen. De nadruk ligt niet langer op wat iemand niet
meer kan, maar op wat iemand nog wel kan. Alleen werknemers die
80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn krijgen een volledige uitkering.
Mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, dienen deze uitkering aan
te vullen met een andere uitkering of inkomsten uit arbeid. Mensen die
minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, zijn volledig aangewezen op een
andere uitkering of inkomsten uit arbeid. De wia geldt niet voor mensen
die voor 1 januari 2006 al een wao-uitkering hebben.
De Nederlandse verzorgingstaat is de laatste decennia omgevormd van een
stelsel gericht op inkomensbescherming tot een stelsel gericht op activering.
Deze omslag wordt beargumenteerd met de noodzaak het stelsel betaalbaar
en beheerbaar te houden. In de jaren negentig van de vorige eeuw leek het
erop dat het aantal wao-uitkeringsgerechtigden de grens van één miljoen
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zou overschrijden. Teneinde het ziekteverzuim terug te dringen, de kosten
van ziekteverzuim te beheersen en te bevorderen dat werknemers die wegens
ziekte zijn uitgevallen weer actief deel gaan nemen aan de arbeidsmarkt,
werden financiële prikkels in de zw en later de wao ingevoerd. Dit proces
van beheersing blijkt een eigen dynamiek te hebben. De maatregelingen
voor het terugdringen van het ziekteverzuim volgen elkaar steeds snel op.
Ondanks het succes van bijvoorbeeld wulbz wordt enige jaren later de
wvlbz ingevoerd en de loondoorbetalingverplichting van werkgevers gedurende de ziekte van hun werknemers verlengd van één jaar tot twee jaar.
Het is de vraag of de wvlbz gezien het succes van de wulbz noodzakelijk is
geweest, maar de introductie van een bepaalde vorm van privatisering zet
nu eenmaal een ontwikkeling in gang tot vergroting van deze privatisering,
ongeacht het succes van eerder genomen maatregelingen.
Wetten ter bevordering van de werkgelegenheid
Sinds 1998 zijn enkele wettelijke veranderingen doorgevoerd ter bevordering van de werkgelegenheid. Dit betreft de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs (Waadi) en Wet Medische keuringen (wmk) in 1989 en
met name de Wet flexibiliteit en zekerheid in 1999.
1. Op 1 juli 1998 is de Waadi ingevoerd. In deze wet zijn bepalingen
over de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het particuliere uitzendwezen opgenomen. De Waadi is minder beperkend dan de vroegere
regelgeving. Niet langer is een vergunning nodig voor het uitzenden
van arbeidskrachten. Sinds 2004 voeren de wetgever en de uitzendbranche de discussie of dit vergunningenstelsel niet opnieuw geïntroduceerd
dient te worden, aangezien de afschaffing van het vergunningenstelsel
tot vele illegale uitzendbureaus heeft geleid. Ook is de duur van de
uitzending niet langer beperkt tot zes respectievelijk twaalf maanden,
zoals onder de Wet ter beschikking stellen arbeidskrachten en later de
Arbeidsvoorzieningenwet uit 1980 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels het geval was. Andere regels zijn gehandhaafd, zoals het loonverhoudingsvoorschrift (art. 8) dat een uitzendkracht hetzelfde loon en
vergoedingen dient te ontvangen als een werknemer, tenzij een cao van
toepassing is of de loonhoogte van uitzendkrachten wettelijk is voorgeschreven, zoals bij de i/d-banen. Ook het tegenprestatieverbod (art.
9) dat verbiedt dat door een uitzendwerkgever een vergoeding van de
uitzendwerknemer wordt gevraagd voor diens terbeschikkingstelling aan
een inlener is gehandhaafd. Een ander verbod dat de Waadi bevat is
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het onderkruiperverbod (art. 10) dat een uitzendbureau verbiedt uitzendkrachten aan een inlener ter beschikking te stellen voor werkzaamheden
die vanwege een arbeidsconflict of staking niet verricht worden. Ook
bevat de Waadi regels die het ontduiken van loonbelasting en sociale
premies beogen tegen te gaan. De inlener is hoofdelijk aansprakelijk voor
deze belastingen en sociale premies en maar de uitzendwerkgever draagt
ze af.
2. Op 1 januari 1998 is de wmk van kracht geworden. De wmk legt onder andere het afnemen van medische keuringen bij het aanstellen van
nieuw personeel aan banden. Het is de werkgever verboden in de sollicitatiefase te vragen naar de gezondheid en het ziekteverzuim van de
sollicitant. Aanstellingskeuringen mogen alleen nog maar worden gedaan
door artsen voor functies waaraan bijzondere medische eisen worden
gesteld. Als het om een dergelijke functie gaat, moeten de sollicitanten
aan het begin van de sollicitatieprocedure op de hoogte worden gesteld
van de medische eisen die verbonden zijn aan de functie en van het feit
dat er een medisch onderzoek zal worden verricht, en op welke wijze
dat onderzoek gebeurt. Een aanstellingskeuring (schriftelijk, mondeling
of lichamelijk) gebeurt altijd pas aan het einde van de sollicitatieprocedure, dus wanneer een kandidaat is gekozen die bij medische geschiktheid de functie zal gaan vervullen. Niemand mag bij derden (huisarts,
vroegere werkgever) informeren naar de gezondheid van een sollicitant
zonder toestemming van die sollicitant. Dat de werkgevers niet meer
mogen vragen naar de gezondheid en het ziekteverzuim van een potentiële werknemer, zorgt ervoor de werkgevers mogelijk schuw worden
mensen in loondienst aan te nemen en mensen voortaan een contract
voor bepaalde tijd aanbieden. De werkgever weet immers niet of een
toekomstige werknemer een risico zal blijken. Ook bevordert de wmk
het inlenen van uitzendkrachten in plaats van het in dienst nemen van
werknemers door de werkgever. Bij uitkrachten hoeft een inlener zich
geen zorgen te maken over de vraag of de uitzendkracht een risicofactor
is, wat zijn of haar gezondheid betreft, omdat uitzendbureaus de formele
werkgevers van de uitzendkrachten zijn en in het geval van ziekte gehouden zijn het loon van de zieke uitzendkracht. In het uitzendbeding
is echter overeengekomen dat het contract van een uitzendkracht, mits
deze zich bevindt in de uitzendfase a die een duur kent van 78 gewerkte
weken, gelijk ontbonden kan worden. Deze categorie uitzendkrachten
hebben recht op een zw-uitkering van 70% van het verdiende loon. Uit
de abu-cao blijkt dat sinds 1999 de uitzendonderneming de wettelijke
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zw-uitkering van de ziek geworden uitzendkracht aanvult tot 91% van
het uitkeringsdagloon van de derde dag van arbeidsongeschiktheid. Voor
deze aanvulling kan de uitzendonderneming een private verzekering afsluiten of zij kan ervoor kiezen dit risico zelf te dragen.
3. Op 4 december 1995 vroeg de toenmalige Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aan de Stichting van de Arbeid advies over zekerheid voor flexibele arbeidsrelaties. Binnen drie maanden kwam de
Stichting van de Arbeid destijds met een advies dat was vergezeld van
een convenant van de partijen in de uitzendbranche. Op 1 januari 1999
is de Wet flexibiliteit en zekerheid ingevoerd. Een gevolg van deze wet
is dat werkgevers meer flexibiliteit hebben gekregen, voortaan kunnen ze
werknemers meer contracten voor bepaalde tijd geven voordat deze een
contract voor onbepaalde tijd dient te worden aangeboden. De werknemers hebben met de invoering van het rechtsvermoeden meer zekerheid
gekregen over de omvang en de vorm van hun arbeidscontract. Met
de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid heeft de uitzendovereenkomst een eigen plaats (artikel 7:690 bw) in het arbeidsrecht gekregen. Dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is geworden
heeft gevolgen voor de relatieve aantrekkelijkheid van uitzendkrachten.
De uitzendkrachten zijn met de invoering van deze wet in loondienst
van het uitzendbureau getreden. Daarmee heeft de uitzendovereenkomst
enige flexibiliteit verloren, omdat de uitzendkrachten doorgaans direct
arbeidscontracten voor bepaalde tijd en later voor onbepaalde tijd krijgen en als een gevolg daarvan een zekere ontslagbescherming genieten.
Daarbij zijn de uitzendkrachten, omdat ze voortaan de juridische status
werknemer genieten, duurder geworden voor het uitzendbureau en de
inlener.
2.4.2

Het effect van sociale zekerheid

Bepaalde wetten hebben financiële gevolgen voor de werkgevers, doordat
de wetgever met een wetswijziging de juridische status van groepen werkenden kan veranderen. Bepaalde wetten zijn van invloed op de zogenaamde
relatieve aantrekkelijkheid van groepen werkenden voor werkgevers. Met
andere woorden: veranderingen in de wet kunnen de transactiekosten van
groepen werkenden verhogen of verlagen. Tegelijkertijd hebben wetten
financiële gevolgen voor de werkenden zelf. De financiële situatie van de
werkende ziet er heel anders uit als deze kiest voor het zelfstandig ondernemerschap in plaats van voor het werknemerschap. Zelfstandigen hebben
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in theorie niet of nauwelijks toegang tot de werknemersverzekeringen en
hebben als een gevolg van deze gebrekkige toegang veel minder inkomenszekerheid in situaties van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
dan werknemers. Dit verschil in zekerheid heeft effect op de keuze van
individuen voor het zelfstandig ondernemerschap. De relatieve inkomenszekerheid van zelfstandig ondernemerschap, oftewel het verschil in inkomenszekerheid tussen werknemers en zelfstandigen, speelt een rol bij de
keuze voor het zelfstandig ondernemerschap.
Effect 1: zelfstandig ondernemerschap aantrekkelijk voor opdrachtgevers
Overheidsbeleid is van invloed op de toename van de atypische arbeidsrelaties. Onder atypische arbeidsrelaties worden de arbeidsrelaties van
uitzendwerkers, tijdelijk personeel, inval- en oproepkrachten, freelancers
en zelfstandigen verstaan. Iedereen die niet werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is werkzaam in een atypische
arbeidsrelatie.
Bepaald beleid, zoals wijzigingen in de werknemersverzekeringen en de
belastingwetgeving, hebben tot gevolg dat de transactiekosten van werknemers met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd zo hoog worden,
dat het minder aantrekkelijk voor een werkgever is werknemers voor onbepaalde tijd of voor een lange periode aan te nemen. In deze situaties is het
aantrekkelijk te werken met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur,
kortlopende contracten, uitzendkrachten en met name met zelfstandigen.
Ook het ontslagbeleid en het beleid over uitzendwerk kan de keuze van
werkgevers te werken met tijdelijke contracten en/of zelfstandigen beïnvloeden. Nu wordt deze veronderstelling enigszins genuanceerd en blijkt
dat de atypische arbeidsrelaties slechts zijn toegenomen van 13% in 1999
tot 15% van de actieve beroepsbevolking in 2005.
In het eindrapport Flexibiliteit en zekerheid, dat een evaluatie van de
Wet flexibiliteit en zekerheid is, blijkt dat hoewel het imago van de uitzendbranche volgens 54% van de uitzendwerkgevers is verbeterd, 56% vindt
tegelijkertijd dat de regels van de Wet flexibiliteit en zekerheid uiteindelijk
tot inflexibiliteit zullen leiden. De veranderingen in de werkprocessen en de
grotere administratieve rompslomp hebben volgens 54% van de uitzendwerkgevers tot een aanzienlijke dan wel sterke kostenstijging geleid. Voor
een deel zijn deze hogere kosten het gevolg van zorgvuldiger contracteren,
van meer leeglooprisico’s voor de uitzendwerkgever en van de verbetering
van de arbeidsvoorwaarden van de oproep- en uitzendkrachten, die samen-
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hangen met het beoogde nieuwe evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid.
Voor zover uitzendbureaus de kostenstijging kunnen aangeven, melden zij
een kostenstijging van zo’n 13% in de eerste drie jaar na invoering van de
Wet flexibiliteit en zekerheid en een gemiddelde tariefstijging van 14%.
Met name de loondoorbetalingverplichting over uitzendkrachten met een
arbeidsovereenkomst terwijl er geen werk voor hen is, de regels rond opvolgend werkgeverschap en de administratieve rompslomp worden door de
uitzendwerkgevers als een probleem ervaren. Mogelijk rekenen uitzendwerkgevers deze hogere kosten van uitzendkrachten door aan de inleners,
waardoor het voor de inleners aantrekkelijker wordt te werken met andere
werkenden, zoals de zelfstandigen.
Ook de ‘privatisering’ van de zw verhoogt de transactiekosten voor de
werkgevers. Private verzekeringen zijn duurder dan publieke, collectieve
verzekeringen. De particuliere verzekeraars bedingen vanwege de kleinere
collectiviteiten en de hogere transactiekosten van verzekeringen hogere premies. Ook worden eventuele verschillen in risico’s tussen bedrijven vertaald
in premiedifferentiaties. Werkgevers zullen deze hogere kosten proberen
te compenseren door bij de werving en selectie van werknemers eventuele
slechte risico’s buiten de deur te houden of te werken met uitzendkrachten.
De toegenomen financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor het
ziekteverzuim geeft aanleiding tot risicomijdend gedrag bij het inhuren en
het ontslaan van personeel. Instroomselectie op basis van gezondheidscriteria komt na de invoering van wulbz en Pemba vaker voor dan daarvoor. In
meer gevallen wordt overgegaan tot aanstellingskeuringen en het selectieproces wordt vaker verlengd via het afsluiten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Nu zijn deze ontsnappingsroutes omgebogen door de invoering
van wmk in 1998 waardoor aanstellingenkeuringen tot het verleden behoren
en door de Wet flexibiliteit en zekerheid waardoor uitzendkrachten de juridische status van werknemer hebben gekregen. Volgens Vos en Buitelaar
was het eenvoudiger geweest de ‘privatisering’ van de zw terug te draaien.
Daarbij is het niet ondenkbaar dat werkgevers, teneinde de hoge kosten van
loondoorbetaling tijdens ziekte te voorkomen, voortaan de voorkeur geven
aan het werken met zelfstandigen boven het werken met werknemers of
uitzendkrachten. 
De socialezekerheidswetten, bedoeld om het ziekteverzuim terug te dringen, maken het werken met zelfstandigen relatief aantrekkelijker dan het
werken met werknemers. De achterliggende reden is dat door deze wettelijke regelingen het werken met de werknemers duurder is geworden.
Mocht een werknemer ziek worden, dan moet de werkgever het loon van
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de werknemer een bepaalde termijn doorbetalen en heeft hij reïntegratieverplichtingen ten opzichte van deze werknemer. Blijft de werknemer na
deze loondoorbetalingperiode (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en maakt de
werknemer aanspraak op een wia-uitkering, dan wordt de werkgever geconfronteerd met een opslag van de wia-premie. Dit is een financieel risico
dat menig werkgever wil uitbesteden door te gaan werken met zelfstandigen
en andere arbeidskrachten, zoals de uitzendkrachten die niet in dienst zijn
van de werkgever, van wie de werkgever slechts respectievelijk opdrachtgever of inlener is en voor wie de werkgever niet het loon tijdens een periode
van ziekte hoeft door te betalen en wiens eventuele aanspraak op de wia
geen gevolgen heeft voor de hoogte van de wia-premie. Het effect van deze
wetten is dat het werken met zelfstandigen en uitzendkrachten goedkoper
is, omdat het minder risico’s heeft, dan het werken met werknemers. Dit
effect wordt versterkt door de wmk, waardoor het verboden is geworden
werknemers bij aanstelling te keuren of te vragen naar hun gezondheid en
voormalige ziekteverzuim.
Nu is enige nuancering op zijn plaats. Het zelfstandig ondernemerschap
is de laatste jaren niet drastisch toegenomen. Feitelijk is het aantal zelfstandigen vrij constant. Al jaren blijkt ongeveer 15% van de actieve beroepsbevolking werkzaamheden voor risico en rekening van de eigen onderneming
te verrichten. Wel lijkt de zelfstandige in nieuwe economische sectoren
actief te zijn. Traditioneel komt de zelfstandige voor in de landbouw en
detailhandel, maar sinds de laatste vijftien jaar zijn meer zelfstandigen actief in de bouwnijverheid en de persoonlijke en zakelijke dienstverlening:
economische sectoren die arbeidsintensief zijn, maar weinig startkapitaal
behoeven. Tegelijkertijd werkt zo’n 85% van de actieve beroepsbevolking
in loondienst. Uit economisch onderzoek blijkt dat werkgevers bij voorkeur
aan werknemers een vaste dienstbetrekking aanbieden en proberen deze
werknemers zo lang mogelijk aan zich te binden. Langdurige dienstbetrekkingen geven de werkgever de kans de hoge transactiekosten terug te
verdienen.
Het werken met zelfstandigen heeft voor werkgevers ook nadelen, met
name dat ze hen niet zo eenvoudig aan zich kunnen binden. Zelfstandigen
kunnen opdrachten weigeren en ervoor kiezen niet meer voor een bepaalde opdrachtgever te werken als een interessantere en beter betalende
opdrachtgever voorbij komt. In hoofdstuk 9 wordt verder ingegaan op het
weigeren van opdrachten en opdrachtgevers door zelfstandigen. Echter, bepaalde vormen van arbeid worden door werkgevers wel meer dan voorheen
uitbesteed aan zelfstandigen. Het gaat hierbij om kleine specifieke taken
die niet tot de kerntaak van de onderneming behoren en onvoldoende

 De Graaf-Zijl (2005) p. 262.



juridische status bepaalt sociaal-economische positie 2.4
tijd in beslag nemen om de betreffende werkende een dienstbetrekking
van redelijke omvang aan te bieden, zoals het beheer van een website.
In bepaalde arbeidsintensieve bedrijfstakken waarin op projectbasis wordt
gewerkt, zoals de bouwnijverheid, lijken werkgevers een voorkeur te geven
aan zelfstandigen om de loonkosten te beperken. Ook valt op dat dure,
oudere werknemers regelmatig actief zijn als zelfstandige. Ondanks deze
nuancering is het interessant te kijken naar de invloed van recente wetgeving op de transactiekosten van werkenden.
Effect 2: zelfstandig ondernemerschap minder aantrekkelijk voor
werkenden
In Nederland zijn voor de werknemers en zelfstandigen de verschillen in
inkomenszekerheid groot. Een werknemer geniet meer inkomenszekerheid
dan een zelfstandige. In het eerste jaar van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid heeft blijkens een onderzoek van tno Arbeid een alleenstaande werknemer een inkomenszekerheid van (meestal) 100% en in het tweede ziektejaar een inkomenszekerheid van 70%, terwijl een alleenstaande zelfstandige
gemiddeld een inkomenszekerheid van 32% heeft. Het grootste deel van
het loon van de werknemers wordt namelijk door de werkgever gedurende
de eerste twee jaren van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid doorbetaald.
De zelfstandige is aangewezen op een private verzekering.
Ook bij werkloosheidverzekering bestaat een soortgelijk ‘gat’ in de inkomenszekerheid tussen werknemers en zelfstandigen. Werknemers komen
voor een zekere periode in aanmerking voor een loongerelateerde ww-uitkering, terwijl geen enkele sociale verzekering het werkloosheidsrisico van
zelfstandigen dekt. Nu wordt werkloosheid oftewel de kans op falen van
de onderneming die zeker hoog is in de opstartfase, door de zelfstandigen gezien als een ondernemersrisico. Arbeidsongeschiktheid daarentegen
wordt door de zelfstandigen niet gezien als een puur ondernemersrisico.
De zelfstandige kan immers nauwelijks invloed uitoefenen op de kans ziek
of arbeidsongeschiktheid te geraken. Het verschil in inkomenszekerheid in
het geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid kan de keuze voor zelfstandig
ondernemerschap negatief beïnvloeden, doordat werken in loondienst meer
zekerheid biedt in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid dan zelfstandig ondernemerschap.
Zelfstandigen zien het gebrek aan sociale zekerheid als een risico, een risico dat, zoals in hoofdstuk 7 nader wordt toegelicht, niet automatisch leidt
tot een verzekering waarmee deze risico’s af te dekken vallen. Zelfstandigen
weten dat zelfstandig ondernemerschap samen gaat met het lopen van
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risico’s. Ze zeggen zich niet door deze risico’s te laten weerhouden. Geen
enkele geïnterviewde zelfstandige zegt dat het gebrek aan sociale zekerheid
een reden is op te houden met het zelfstandig ondernemerschap en een
baan in loondienst te vinden. Het is een risico, één van de vele risico’s
van het ondernemen. Ze zien het feit dat ze geen premies voor de werknemersverzekeringen betalen en dat ze vrij zijn in hun keuze wel of geen
private loondervingsverzekering wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid af
te sluiten, als voordelen van het ondernemerschap.
In het rapport van de Commissie Stevens naar wettelijk opgeworpen
drempels voor het ondernemerschap signaleert pzo dat de socialezekerheidswetgeving een (extra) drempel kan vormen voor de keuze voor zelfstandig ondernemerschap. De Wet einde toegang verzekering waz, waardoor de waz is afgeschaft en daarbij -niet formeel, maar wel feitelijk- de
ioaz, werkt volgens pzo belemmerend voor vrouwelijke ondernemers, starters, (ex-) arbeidsgehandicapten, ouderen en laagverdienende zelfstandigen.
Deze organisatie ontvangt geluiden dat de afschaffing van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in de waz ook tot ontwijkinggedrag leidt. Er
zijn verschillende voorbeelden van zelfstandigen die in verband met een
(aanstaande) zwangerschap tijdelijk een loondienstverband aangaan.
De inkomensverschillen tussen werknemers en zelfstandigen zijn door de
afschaffing van de waz nog groter geworden en dit frustreert de keuze voor
het zelfstandig ondernemerschap. Dit is geen goede ontwikkeling omdat het
zelfstandig ondernemerschap gezien wordt als een belangrijke motor voor
de economie. Nu is pzo ook een organisatie die al tijden pleit voor een minimumstelsel van basisverzekeringen die voor werknemers en zelfstandigen
gelijk zijn. pzo pleit in feite voor een verzorgingsstaat naar Brits model,
waar werknemers en zelfstandigen dezelfde (lage) mate van bescherming
genieten. De Nederlandse overheid voelt vooralsnog weinig voor dit voorstel, omdat het een nivellering van de werknemersverzekeringen tot gevolg
heeft, een ontwikkeling die zal stuiten op grote bezwaren van de sociale
partners en met name de vakbonden.
Het is mogelijk het gat in inkomenszekerheid tussen werknemers en zelfstandigen te dichten door de zelfstandigen dezelfde bescherming te geven
als de werknemers. De zelfstandigen met in verleden in loondienst hebben
de mogelijkheid de werknemersverzekeringen vrijwillig voor te zetten. De
zelfstandigen die gezien worden als werkzaam in fictieve dienstbetrekking
hebben de mogelijkheid van opting in voor de werknemersverzekeringen,
maar deze mogelijkheden staan al enige tijd ter discussie. De Nederlandse
overheid kiest namelijk een andere weg: het gat in inkomenszekerheid blijft,
maar het is wel een duidelijk afgebakend gat. De wetgever kiest, zoals in

 Commissie Stevens (2005) p. 65.
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hoofdstuk 6 zal worden uiteengezet, met de invoering van de var ervoor
de onduidelijkheid over de juridische status van werkende op te heffen.
Het juridische onderscheid blijft bestaan, het onderscheid wordt alleen
duidelijker.
2.5

Conclusie

De verklaring voor de veronderstelde toegenomen spanning tussen de drie
juridisch overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden tegen
beloning en de veelkleurige arbeidsrelaties die in de samenleving voorkomen, wordt gezocht in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De veronderstelling is dat maatschappelijke processen zoals individualisering en
flexibilisering de arbeidsrelaties dermate hebben veranderd, dat het sociaal
recht dient te worden aangepast teneinde deze maarschappelijke ontwikkelingen te kunnen volgen. In de praktijk blijken de arbeidsrelaties nauwelijks
te zijn veranderd. De arbeidsmarkt is tegenwoordig niet veel flexibeler dan
vijftien jaar geleden.
De veronderstelling dat de arbeidsrelaties aan het veranderen zijn, heeft
wel geleid tot veranderingen in het socialezekerheidsstelsel. Niet langer is
de verzorgingsstaat primair gericht op inkomensbescherming, maar op activering van de burgers. Het streven is dat zoveel mogelijk personen actief
zijn op de arbeidsmarkt en zo min mogelijk een beroep doen op het socialezekerheidsstelsel. Teneinde deze omslag te bewerkstelligen is het socialezekerheidsstelsel gemoderniseerd, wat inhoudt dat het is versoberd. Een
belangrijk gevolg van de modernisering van de sociale zekerheid, en met
name de afschaffing van de waz, is dat de verschillen tussen werknemers
en zelfstandigen groter zijn geworden. In de meeste Europese landen wordt
binnen het socialezekerheidsstelsel een scherp onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. De werknemers kunnen in tegenstelling
tot de zelfstandigen terugvallen op de sociale verzekeringen. Dit scherpe
onderscheid valt in verband te brengen met opvattingen over sociale risico’s, over risico’s die door de gemeenschap gedragen dienen te worden.
De arbeidsgerelateerde risico’s van de zelfstandigen worden niet gezien als
sociale risico’s, maar als individuele risico’s. Als er al een maatschappelijke
ontwikkeling is geweest die de verhouding tussen de drie juridische overeenkomsten en de feitelijke arbeidsrelaties onder druk zet, kan deze gezocht
worden in de modernisering van het socialezekerheidsstelsel.
In de literatuur wordt weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de
arbeidsrelaties juridisch zijn geformuleerd. De juridische overeenkomsten
sluiten elkaar niet uit, maar overlappen elkaar. Het heeft tot gevolg dat het
voor kan komen dat op de arbeidsrelatie van een werkende twee juridische constructies van toepassing zijn. Nu bepalen de dwingende bepalingen
van het arbeidsrecht, zoals in hoofdstuk 4 zal worden uiteengezet, dat de
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arbeidsovereenkomst voorrang geniet boven de andere twee overeenkomsten. Het feit dat twee overeenkomsten tegelijkertijd naast elkaar kunnen
bestaan zorgt voor verwarring over de relaties en deze verwarring maakt
mogelijk dat werkenden en hun werkgevers al dan niet bewust kiezen voor
schijnconstructies.
Deze verwarring is niet recent, zoals uit het historische hoofdstuk 3 zal
blijken, maar door ontwikkelingen in het socialezekerheidsstelsel, waarin
in dit hoofdstuk al een tipje van de sluier is opgelicht, maar waarop in
de volgende hoofdstukken 5 tot en met 7 dieper wordt ingegaan, heeft de
verwarring over de juridische status van een arbeidsrelatie steeds grotere
sociaal-economische consequenties. Deze consequenties worden niet alleen
gevoeld door de werkenden zelf, maar ook de maatschappij in haar geheel.
De wetgever zegt het zelfstandig ondernemerschap te willen bevorderen,
maar neemt onderwijl allerlei beslissingen op het gebied van sociale zekerheid waardoor het zelfstandig ondernemerschap voor bepaalde groepen
mensen steeds onaantrekkelijk aan het worden is.



3

de r e g u l e r i n g va n a r b e i d
doo r d e e e u w e n

Elke samenleving wordt gekarakteriseerd door een economische orde, een
sociale stratificatie en een rechtsorde van de arbeid. In elke samenleving
bestaat een organisatie van het economische proces van productie, distributie en consumptie van goederen en diensten als wel een zekere verdeling
van de productiefactoren grond, arbeid en kapitaal. Het moment dat de
mens arbeid is gaan verrichten en arbeidstaken gaan verdelen, worden
dezelfde vormen van arbeid vormgegeven in verschillende arbeidsverhoudingen. Niet alle jagers mogen hun buit zelf houden, maar delen deze met
hun stamgenoten of jagen onder leiding van het stamhoofd en krijgen in
ruil voor hun arbeid een deel van de buit. Zelfs in de meest primitieve
samenlevingen bestaat het onderscheid tussen zelfstandige arbeid en arbeid
in dienstbetrekking. Sociale stratificatie houdt in dat een samenleving een
zekere mate van sociale ongelijkheid kent. Dit kunnen sociale verschillen
zijn gebaseerd op rijkdom of bezit, maar ook op leeftijd of geslacht. Er zijn
vier vormen van sociale stratificatie, te weten slavernij, kasten, standen en
klassen. Het kastenstelsel komt uitsluitend voor in India, maar de andere
drie vormen komen voor in Europa. Deze drie vormen, slavernij, standen
en klassen volgen elkaar niet alleen op, maar hebben ook naast elkaar
bestaan. Elke samenleving kent organisatievormen van arbeid en arbeidsverhoudingen oftewel rechtsordes van arbeid. Onder een rechtsorde wordt
het geheel van (al dan niet geschreven en/of door de overheid opgelegde)
normen en waarden binnen een gemeenschap verstaan, waarop de leden
van de gemeenschap in het geval van een geschil kunnen terugvallen. Deze
definitie van rechtsorde leidt tot de volgende reeks van rechtsordes: locatio
conductio, gewoonterecht, Code Napoleon en de Wet op de arbeidsovereenkomst. De rechtsordes gaan samen met verschillende vormen van sociale
stratificatie. Slavernij heeft de locatio conductio sterk beïnvloed, de standen
gaan samen met het gewoonterecht en de klassen zijn te koppelen aan de
wetten en regels geformuleerd in wetboeken, zoals Code Napoleon en de Wet
op de arbeidsovereenkomst.
In dit hoofdstuk worden de rechtsordes chronologisch besproken. De
bronnen zijn te beperkt om een volledig beeld van de geschiedenis van arbeid te geven. De beschrijving van de geschiedenis van de arbeid blijft beperkt tot de Nederlandse situatie. De verschillende gemeenschappen waren

	 Molenaar (1953) p. 2.
	 Giddens (1989) p. 205-206.



3 de regulering van arbeid door de eeuwen
in het verleden lokaal gericht, waardoor ontwikkelingen in verschillende
landen niet goed te vergelijken zijn. Er valt een grove lijn te vinden in de
ontwikkelingen binnen Europa, maar de regionale verschillen zijn groot.
Het is van alle tijden dat arbeid wordt verricht op basis van twee juridisch modellen: zelfstandige arbeid of arbeid in dienstbetrekking. Het
onderscheid tussen beide juridische vormen van arbeid is regelmatig onduidelijk, zoals in het feodale stelsel en het gildenstelsel. De enige periode
waarin het onderscheid tussen arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige
arbeid duidelijk is, is kort na de industriële revolutie. In deze periode groeit
arbeid in dienstbetrekking, in de vorm van de loonafhankelijke werknemer,
uit tot de dominante arbeidsvorm. In de moderne samenleving is het door
tal van ontwikkelingen opnieuw moeilijk het onderscheid tussen arbeid in
dienstbetrekking en zelfstandige arbeid te maken.
3.1

Locatio conductio

Het Romeinse arbeidsrecht, vormgegeven in de locatio conductio, was lang
niet zo van invloed op de Romeinse samenleving als de Wet op de arbeidsoverkomst dat op de huidige samenleving is. Toch is het Romeinse recht
van groot belang. In het Romeinse recht is een juridische normering van de
arbeid verricht door vrijgeborenen gegeven die in Europa ondanks de val
van het Romeinse rijk nooit geheel uit het recht is verdwenen. Zelfs in de
tijd dat de arbeidsverhoudingen worden beheerst door het gewoonterecht,
zoals tijdens het feodale stelsel en het gildenstelsel, blijft het Romeinse recht
op de achtergrond voortbestaan. Mensen zijn het altijd blijven bestuderen
in plekken als kloosters. In de 11de eeuw vindt in Italië een ontwikkeling
plaats die de receptie van het Romeins recht inluidt: de universiteiten gaan
juristen in het Romeinse recht opleiden die vervolgens een rol gaan spelen
in de wetgeving en rechtsspraak. In de 13de eeuw bereikt deze ontwikkeling
Nederland. De Romeinse juridische normering van arbeid staat daarbij
model voor de 19de eeuwse juridische normering van arbeid in de vorm
van verhuur en huur van werk, diensten en ambachten en de aanneming
van werk in de Code Civil, die weer model staat voor de huidige juridische
normering van arbeid in arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige arbeid.
3.1.1

De verschillende contracten en werkenden

De locatio conductio is één enkel contract, waarin naar de opvattingen in latere tijden verschillende contracten schuilgaan. De locatio conductio wordt on-
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derscheiden in de huur en verhuur van zaken (rei, pacht, huur en verhuur
van zaken, zoals slaven) en de huur en verhuur van arbeid en diensten van
vrijgeborenen (operarum, arbeidsovereenkomst en operis faciendi, aanneming
van werk). Het onderscheid tussen de huur en verhuur van zaken en de
huur en verhuur van arbeid en diensten is binnen de locatio conductio relatief.
In alle vormen van de locatio conductio wordt iets, of het nu een zaak, het
resultaat van arbeid of arbeid is, ter beschikking gesteld aan een ander en
wordt het voor gebruik naar een andere plaats gebracht. De locatio conductio
is een overeenkomst, waarvan de inhoud door redelijkheid en billijkheid
wordt beheerst. De locatio conductio als overeenkomst van huur en verhuur
ligt in het Romeinse recht dicht bij de overeenkomst van koop en verkoop
en is volgens dezelfde rechtsnormen tot stand gekomen. Dit houdt in dat
een wilsovereenkomst is vereist met betrekking tot het werk dat verricht
moet worden en het geld dat daarvoor betaald moet worden. Een arbeider
stelt zijn arbeid ter beschikking en een arbeider wordt in het Romeinse
recht gezien als een dienstverhuurder of letterlijk werkgever. Persoonlijke
onderschikking ontbreekt in het Romeinse recht.
Arbeid verricht door slaven
Arbeid wordt door de Romeinen beschouwd als een weinig belanghebbende bezigheid, waar de leden van de hogere standen zich niet mee bezighouden. Arbeid wordt over het algemeen verricht door slaven. Arbeid
wordt gezien als een economisch goed dat vrijelijk gekocht en verkocht
kan worden. De Romeinen kennen aan verschillende vormen van arbeid
een verschillende status toe. Landbouwers worden hoger ingeschat dan
ambachtslieden. Een landbouwer voorziet in zijn eigen voorziening en dat
maakt hem onafhankelijk van anderen. De ambachtsman is afhankelijk
van anderen, doordat hij zijn producten of diensten verkoopt aan anderen. Handarbeid wordt gezien als minderwaardig, waarbij een rol heeft
gespeeld dat handarbeid vooral door slaven wordt verricht. Toch kijken de
Romeinen niet per definitie neer op slaven, die zich in deze tijd ook bezighouden met hoofdarbeid, zoals onderwijs en (wapen)handel.

	 Contracten van huur en verhuur van arbeid zijn ouder dan het Romeinse recht. Ten tijde
van Hammurabi (Babylonisch heerser die omstreeks 1700 jaar voor Christus heerste) werkt
men met het begrip huur, agarum, dat het in dienst nemen van slaven legitimeert. Ditzelfde
contract wordt ook gebruikt voor de zelfverhuring, de verhuring van de vrij arbeider aan een
werkgever. Een ander contract dat in deze tijd wordt gebruikt, is subanti, dat een contract
voor aanneming van werk is.
	 Jansen (2003) p. 8, 13.
	 Godelier (1980) geciteerd in Ransome (1996) p. 102-103.
	 Molenaar (1953) p. 17.
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Dat arbeid wordt verricht door slaven heeft een economische achtergrond. In de klassieke oudheid is de bevolking, door ziekte en oorlog,
schaars. Er is een gebrek aan mankracht om de nodige land- en handarbeid
te kunnen verrichten. Het is in zo’n geval zinnig krijgsgevangenen als slaaf
te laten werken. Ook burgers kunnen slaaf worden als ze hun schulden niet
aflossen of een misdaad begaan en het is mogelijk jezelf en/of je nageslacht
als slaaf te verkopen. Slaven (servi) bezitten nauwelijks een rechtspositie.
Met slaven wordt geen overeenkomst gesloten. Slaven genieten een zekere
bescherming en krijgen kost en inwoning. Arbeid wordt ook verricht door
vrijgelaten slaven (liberti) die beperkte rechtsbescherming genieten. De liberti
blijven in een nauwe sociale en juridische betrekking staan tot de meester
die hen heeft vrijgelaten. Ze blijven regelmatig diensten voor de meester
verrichten. De liberti spelen evenals de slaven een belangrijke economische
rol in het Romeinse rijk. Slaven en liberti zijn regelmatig beheerders van
winkels en bedrijfsleiders in fabrieken.
Vrije arbeid
Betaalde arbeid door een vrijgeborene (ingenuus) komt nauwelijks voor. De
vrijgeboren arbeider ervaart concurrentie van de ‘goedkopere’ slaven en mist
een aantal voorrechten die slaven genieten. Een vrijgeboren arbeider krijgt
geen kost en inwoning, maar moet zijn gezin zelf onderhouden en huisvesten van het geringe loon dat hij ontvangt. De concurrentie met de slaven
heeft tot gevolg dat onvermogende Romeinse burgers ervoor kiezen niet
te werken, maar te leven van de staatsbedeling. Het Romeinse Rijk kende
geen arbeidsvraagstuk, maar veel eerder een armenverzorgingsvraagstuk.
De weinige arbeid die in de Romeinse tijd tegen betaling wordt verricht
door een vrijgeborene is evenals de huur en verhuur van slaven juridisch
vormgegeven aan de hand van de locatio conductio. Volgens Feenstra, hoogleraar in de geschiedenis van het Romeinse recht, is de locatio conductio,
de huur en verhuur van arbeid, een arbeidsovereenkomst voor vrije personen. In de Romeinse tijd vallen de meest eenvoudige tot de meest
gespecialiseerde vormen van betaalde arbeid onder de locatio conductio operis
faciendi. De letterlijke vertaling is overeenkomst voor het tot stand brengen
van een werk. Het doel van deze overkomst is het bereiken van een bepaald
resultaat. Het is een overeenkomst voor het verrichten van zelfstandige
arbeid. Op basis van deze overeenkomst wordt niet alleen het aannemen
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van bouwwerken geregeld, maar ook het vervaardigen van een nieuwe zaak
uit materiaal van de opdrachtgever, het reinigen en verstellen van kleding,
het opleiden van slaven, het vervoeren van zaken en personen en zelfs het
uitvoeren van operaties.
Bijna alle diensten vallen onder de locatio conductio operis faciendi, tenzij degene die de dienst verricht tot de hogere standen behoort. Het aangaan van
een overeenkomst van locatio conductio wordt niet passend gevonden voor de
leden van de hogere standen. Arbeid heeft een laag status. Betaalde arbeid
is voorbehouden aan de lagere standen. De traditie binnen de Romeinse
samenleving schrijft voor dat de leden van de hogere standen hun diensten,
veelal gespecialiseerde vormen van arbeid, gratis verrichten op basis van
een overeenkomst van mandatum. In de praktijk wordt ze regelmatig vergoed
voor deze diensten en tegen het einde van de klassieke tijd is de beloning
voor deze diensten wettelijk geregeld in de overeenkomst van mandatum.
De locatio conductio operarum is een contract voor arbeid verricht in dienstbetrekking. In ruil voor het verrichten van arbeid ontvangt de arbeider
loon. De belangrijkste verplichting van de arbeider is dat deze arbeid verricht die hem is opgedragen. De Romeinse arbeider is niet persoonlijk
ondergeschikt aan de werkgever, maar stelt zijn arbeid ter beschikking aan
de werkgever en daaruit vloeit voort dat deze een zeker recht tot het geven
van aanwijzingen heeft. De werkgever kan instructies geven over de plaats
waar het werk verricht moet worden. De arbeider heeft de plicht deze
instructies te volgen. De werkgever heeft bovendien het recht toezicht te
houden op het werk en het werk te inspecteren. Er is weinig bekend over
de verplichtingen van de arbeider. Aangenomen wordt dat de arbeider zijn
werk met de vereiste zorg moet verrichten. Als de arbeider tekort schiet in
deze zorg, is de arbeider aansprakelijk ten opzichte van de werkgever en
kan de werkgever een schadevergoeding eisen. De belangrijkste verplichting van de werkgever is de uitbetaling van het overeengekomen loon.
Aanvankelijk is de spreiding van arbeidsgerelateerde risico’s in de locatio
conductio zodanig geregeld dat de arbeider of aannemer respectievelijk geen
loon of aannemingssom ontvangt als deze door een situatie van overmacht
de arbeid of het werk niet kan verrichten. De Romeinse rechtsgeleerden
vragen zich af of een werkgever mogelijk loon moet doorbetalen, indien het
verrichten van de werkzaamheden door situaties van overmacht onmogelijk
is geworden. In het Romeinse recht is gaandeweg vastgelegd dat iedereen
die een overeenkomst tot het verrichten van arbeid is overeengekomen,
over het gehele tijdsvlak loon dient te ontvangen, indien het niet aan hem
heeft gelegen dat hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten. In situaties
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van overmacht, zoals slechte weeromstandigheden, gebrek aan materialen
waarmee wordt gewerkt, of ziekte van de werkgever en volgens sommige
bronnen ook in het geval van ziekte van werkende, ligt het niet aan de
werkende dat deze zijn werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten. Deze
situaties zijn voor de rekening van de werkgever.
3.1.2

De receptie van het Romeinse recht

In 476 valt het Romeinse rijk uiteen in een Oost-Romeins en een WestRomeins rijk, die ieder een eigen weg inslaan. Het Oost-Romeinse rijk blijft
tot 1453 voortbestaan. Het West-Romeinse rijk raakt al snel in verval. Het
wordt innerlijk verscheurd door een machtsstrijd en wordt voortdurend
binnengevallen door uit het oosten en noorden afkomstige Germanen en
Hunnen. De definitieve val is het moment dat een Germaanse koning de
laatste West-Romeinse keizer van de troon stoot en in ballingschap stuurt.
Met de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk verdwijnt het Romeinse
recht niet naar de achtergrond. Het Romeinse recht is na een ontwikkeling
van zo’n duizend jaar in het jaar 529 in het Oost-Romeinse rijk door Keizer
Justinianus (482-565) in de Corpus Juris Civilis vastgelegd. Het Romeinse
recht wordt gebruikt door de stammen die er door Romeinse overheersing
bekend mee zijn geraakt en wordt overgenomen door de vanuit het oosten
oprukkende stammen die volgens Pitlo beseffen dat het Romeinse recht van
een hogere orde is dan hun primitieve stamrecht.
In de 11de eeuw worden in de Noord-Italiaanse stadstaten scholen opgericht, waar het Romeinse recht wordt gedoceerd aan studenten afkomstig
uit geheel Europa. Deze studenten keren later terug naar hun geboortestreken, waar ze het Romeinse recht op grote schaal doorvoeren in wetten en
in de rechtspraak. Deze ontwikkeling wordt de receptie van het Romeinse
recht genoemd. Een verklaring voor de receptie van het Romeinse recht
wordt gezocht in het gegeven dat men in deze periode slechts één wetenschappelijke taal kende: het Latijn. De landstalen zijn nog onvoldoende
ontwikkeld om te kunnen dienen als wetenschappelijke taal. Europa is
in deze tijd een culturele eenheid, met het Latijn als gemeenschappelijke
factor. In Nederland dringt het Romeinse recht door in de rechtspraak in
de 13de eeuw.
Uit Middeleeuwse bronnen, bronnen uit omstreeks de 12de en 13de eeuw,
blijkt dat personen die voor een ander werkzaamheden verrichten in be-
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paalde gevallen recht op loondoorbetaling hebben wanneer ze wegens omstandigheden geen arbeid kunnen verrichten. De verplichting tot loondoorbetaling en met name de verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte
blijken altijd punten van discussie te zijn geweest. Het is een discussie waar
de Middeleeuwse geleerden nooit geheel uit zijn gekomen. In de 17de, 18de
en het begin van de 19de eeuw wordt, zoals blijkt uit de weinige bronnen,
erg verschillend gedacht over de loonbetalingsverplichting bij ziekte. Soms
wordt het loon gewoon doorbetaald en soms wordt het loon per uur ingehouden. Over het algemeen wordt bij ziekte slechts een deel van het loon
doorbetaald.
Vanaf de 17de eeuw wordt het Romeinse recht in Nederland het RoomsHollandse recht genoemd. Het Rooms-Hollandse rechtssysteem is een gemengd systeem waarbij Romeinsrechtelijke elementen worden gecombineerd met inheemse elementen. De gezaghebbende jurist -en voorstander
van loondoorbetaling aan arbeiders in situaties van overmacht- Johannes
Voet (1647-1713) baseert zich op het landregt, iets wat volgens Pitlo in de 16de
en 17de eeuw als reactie op het Romeinse recht en de aandacht voor de eigen
landtaal een tijd in zwang was, en beschrijft in zijn Pandectencommentaar
dat in het geval een arbeider zijn werk niet kan verrichten door casus, een
toevallige gebeurtenis, onderzocht moet worden of deze gebeurtenis voor
de rekening van de werkgever of van de arbeider komt. Indien de werkgever overlijdt, heeft de arbeider recht op loondoorbetaling gedurende de
afgesproken periode. Indien de knecht of de huismeid voor korte duur ziek
is, hoeft het loon niet onmiddellijk te worden ingehouden. De advocaat De
Pinto (1811-1879) is een tegenstander van de loondoorbetalingsverplichting
bij ziekte. Hij merkt op dat een meester ontheven is van zijn loondoorbetalingsverplichting als de zieke geworden dienstbode gedurende langere tijd
zijn arbeid niet kan verrichten. 
Met de invoering van de Afschaffingswet van 16 mei 1829 is een poging
gedaan los te komen van het Romeinse recht. In artikel I van deze wet
wordt volgens Spruit overbodig beweerd dat het wettelijke gezag van het
Romeinse recht is afgeschaft. Het wettelijke gezag van het Romeinse recht
mag zijn afgeschaft, maar via de formuleringen van met name het verbintenissenrecht in het Burgerlijk Wetboek blijft het Romeinse recht van
invloed.
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3.2

Gewoonterecht

In de Middeleeuwen is in Nederland geen centraal gezag of sprake van een
algemeen geldend landsrecht. Nederland als staat bestaat in deze tijd niet.
De huidige provincies vielen afzonderlijk onder het bestuur van diverse
adellijke heren en religieuze hoogwaardigheidsbekleders. In deze periode is
sprake van een mengeling van Romeins en Germaans recht, gewestelijke
verordeningen van lokale heersers en het kerkelijke recht, het Canonieke
recht. Deze verschillende rechtsregels gelden tegelijkertijd.
De overwegend agrarische samenleving van Europa is vanaf de val van
het Romeinse Rijk in 476 tot aan de Franse revolutie in 1789 een standensamenleving. Binnen de lokaal gerichte standensamenleving hebben de
standen verschillende rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn
niet wettelijk gereguleerd, maar zijn traditioneel bepaald en gebaseerd op
geboorte. Dit wordt gewoonterecht genoemd. De indeling in de standen
is een gegeven en arbeid is een plicht. Het is iemands plicht het land te
verdedigen, te bidden, het land te bewerken, handel te drijven of ambachten uit te oefenen. Het is de taak van de politieke en/of geestelijke leiders
sociale mobiliteit tussen de standen te voorkomen. Dat ongelijkheid tussen
de standen bestaat wordt als een gegeven gezien en geaccepteerd. Arbeid
is in deze standensamenleving van kleinschalige aard.
Er komen in deze standensamenleving drie nieuwe organisatievormen
van de ambachten voor, namelijk de horigheid, de gilden en de huisindustrie. De horigen worden gereguleerd door maatschappelijke regels die
voortkomen uit de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen de standen.
Vanaf de 11de eeuw komen in de steden de ambachtsgilden op. Deze gilden
zijn verenigingen georganiseerd per ambacht en dienen ter bevordering
van de onderlinge hulp en samenwerking. Gaandeweg de 13de eeuw stellen
de gilden hun reglementen op schrift en met steun van de stadsbestuur leggen ze deze reglementen dwingend op aan alle beoefenaars van dezelfde
ambacht en is sprake van een zekere vorm van positief stadsrecht. Vanaf
de 12de eeuw komt in bepaalde steden de huisindustrie op die juist niet onderworpen is aan de gildenregelingen.
De overgang van het feodale stelsel in het gildenstelsel
Omstreeks 850 komt in de agrarische samenleving van Europa het feodale
stelsel op. In het feodale stelsel ontbreekt een wettelijke regeling voor de
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arbeid. De dominante arbeidsvorm in het feodale stelsel is de horigheid.
Horigen zijn halfvrije dienstlieden van de landheren. Horigheid valt te
beschouwen als een vorm van arbeid in dienstbetrekking. De arbeid wordt
verricht in ruil voor een bepaalde beloning, of het nu bescherming, betaling in natura of loon is. De horigen verrichten eenvoudige agrarische
en ambachtelijke arbeid en staan het surplus van hun arbeid af aan de
grootgrondbezitters en geestelijken in ruil voor bescherming en geestelijke
bijstand. Diezelfde surplusproductie maakt mogelijk dat de grootgrondbezitters en het gros van de geestelijken van iedere vorm van materiële arbeid
zijn vrijgesteld.
Formeel wordt de horigheid pas in 1795 afgeschaft, maar feitelijk is de
horigheid al veel eerder opgehouden te bestaan in de Nederlandse provinciën. Uitgezonderd de landbouw (in bepaalde streken) en de huishouding
van de landheren komt de horigheid vanaf de 12de eeuw in de praktijk niet
meer voor. Vanaf de 11de eeuw wordt binnen de ambachten het feodale
stelsel vervangen door het gildenstelsel dat op zijn beurt in 1812 wordt
afgeschaft.
Een mogelijke verklaring voor de overgang van horigen in vrije ambachtslieden hangt samen met de inpoldering en bedijking van Nederland.
Vooral de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland geven horige
boeren vanaf de 11de eeuw de status van halfvrije pachters. Deze boeren
ontginnen en bewerken het land en onderhouden de dijken en de landheren krijgen in ruil hiervoor slechts een tiende van de opbrengst. Het feodale
stelsel is in Nederland door ‘de gemeenschappelijke strijd tegen het water’
nooit goed van de grond gekomen. De macht in Nederland berust niet bij
de landheren, maar bij de dijkgraaf en de lokaal gekozen heemraden. De
autonome belastingheffing ten behoeve van waterwerken vormen de basis
van de macht van deze heemraden. Het betreft hier gezag dat van onderaf
wordt goedgekeurd en niet van bovenaf wordt gedelegeerd.
Dat het feodale stelsel niet goed van de grond is gekomen verklaart mogelijk dat de ambachtslieden zich snel als vrije ambachtslieden in de steden
vestigen. Deze vrije ambachtslieden besluiten zich vervolgens te verenigen
tot gilden en andere ambachtslieden van de gilden uit te sluiten. In het gildenstelsel is arbeid in de persoon van de zelfstandige meesterambachtsman
met het kapitaal verbonden. Het grootste onderscheid tussen de horigen
en deze zelfstandige ambachtslieden is dat de laatste groep formeel vrij is.
Bij de bestudering van de beperkte historische bronnen blijkt dat de overgang van het feodale stelsel in het gildenstelsel geen eenduidige overgang is
geweest. Sommige horige ambachtlieden ontwikkelen zich tot zelfstandige
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ambachtslieden. Andere ambachtslieden zijn altijd vrij geweest, zoals de
metaalbewerkers en de wevers. Bepaalde horigen blijven altijd horigen.
Ook komen zowel horige ambachtslieden als vrije personen terecht in de
huisindustrie die omstreeks de 12de eeuw in Nederland in de lakenweverijen
en -spinnerijen tot volle ontwikkeling komt.
Met het verdwijnen van de horigheid rond de 12de eeuw vindt men vormen van vrij gesloten arbeidsovereenkomsten. Deze vrije arbeidsovereenkomsten treft men in de nabijheid van de steden en op het platteland, waar
behoefte is aan vrije landarbeiders oftewel dagloners. Deze vormen van vrije
arbeid, die destijds door de gildenleden onvrije arbeid werd genoemd omdat buiten de gilden werd geopereerd, zijn het gevolg van de keerzijde van
de opkomst van de geldeconomie en de overgang van de feodale verhoudingen in de contractuele pachtrelatie. De opkomst van de geldeconomie
zorgt dat de grootgrondbezitters steeds meer geld van de boeren vragen in
plaats van de gangbare betalingen in natura. De boeren en het deel van de
ambachtslieden die hun ambacht combineren met het bewerken van een
eigen stuk land, moeten voortaan pacht betalen over de grond die ze in gebruik hebben. Door deze pacht worden de boeren en ambachtslieden min
of meer gedwongen voor de markt te produceren. Daarnaast raken de vrije
boeren hun traditionele rechten kwijt. Ze verliezen bijvoorbeeld het recht
op het gebruik van de gemeenschappelijke gronden. Door de toenemende
verhandelbaarheid van grond raken ze daarnaast soms al hun land kwijt.
Het gevolg is dat deze landlozen, zowel vrije als horige personen, op het
platteland blijven werken als dagloners of naar de steden trekken, waar ze
deel worden van het zich sterk uitbreidende stadsproletariaat en werken
als handarbeiders in de huisindustrie of als leerlingen of gezellen binnen of
buiten de gilden.
3.2.1

Het feodale stelsel

De kern van het feodale stelsel is de interdependentie tussen de drie standen: de grootgrondbezitters, de geestelijkheid en het gewone volk. De
grootgrondbezitters oftewel landheren zijn vaak gewapende ridders, die
met geweld en regelmatig met behulp van de religieuze en magische praktijken van de geestelijken heersen over het gewone volk en het surplus aan
de arbeidende bevolking onttrekken. Het gewone volk bestaat uit horigen,
vrije boeren, kleine handelaren, ambachtslieden en vrije lansiers. Deze
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vrije lansiers oftewel freelancers trekken door Europa en verhuren zich met
paard en lans aan de hoogst biedende landheer voor wie ze deelnamen
aan veldslagen. Het zijn doorgaans Engelse huurlingen die hun diensten
aanbieden aan de Italiaanse stadstaten en overeenkomen dit tegen een bepaalde vergoeding voor een bepaalde periode te doen. Na afloop van deze
periode staat het de freelancers vrij hun diensten aan een ander, zelfs de
vijand, aan te bieden.
Gradaties van horigheid
Op de hoeves van de landheren of binnen de vroonhoven van de bisschoppen verrichten horigen verschillende werkzaamheden. Er bestaan gradaties
in horigheid. De horigen wonen op de hoeve van de landheer: een deel
van hen bebouwt de akkers, beoefent een ambacht en een ander deel van
hen is in persoonlijke dienst van de landheer.
De dienaren in persoonlijke dienst van de landheer dienen niet alleen in
huis, maar worden ook meegenomen op de krijgstochten van de landheer.
Deze dienaren zijn bewapend en vechten mee. Sommigen verwerven daardoor aanzien, eer en buit. Deze klasse van onvrije dienaren wordt servi ad
ministerium oftewel knechten tot persoonlijke dienst of dienstlieden genoemd.
In de 10de tot de 13de eeuw vormen deze dienstlieden een onvrije klasse.
Later vergaart deze klasse vrijheid en vormt ze de stand van het adellijke
ridderschap.
Andere horigen bezitten een landgoed en voeren een eigen huishouding
en bedrijf. In delen van Noord-Nederland zijn de boeren zelfs relatief zelfstandig. Pas als in 1811 de horigheid wordt afgeschaft leeft deze groep in
onzekerheid over hun positie. De voormalige landheren menen dat deze
boeren met de afschaffing van de horigheid hun recht op het land zijn
kwijtgeraakt. De boeren zijn van mening dat ze voortaan de eigenaar van
de hoeve zijn. Met een enkele rechtszaak wordt dit dispuut opgelost.
De horige ambachtslieden beoefenen in de arbeidshuizen onder leiding
van een meester hun ambacht voor de landheer. Voor deze arbeid ontvangt
men geen loon, maar kost en inwoning en/of land ter bebouwing voor de
eigen behoeften. De opkomst van de steden en de daarmee samenhangende
opkomst van de handel zorgen ervoor dat met de tijd de arbeidshuizen,
waar de horige ambachtslieden voorheen werkzaam waren, verder naar de
achtergrond verdwijnen. De horige ambachtslieden verkrijgen een grotere
vrijheid. Het wordt deze groep toegestaan niet alleen voor de landheer te
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werken, maar ook voor anderen en voor eigen profijt te werken. Ze hoeven
hun verplichtingen aan de landheer niet langer in de vorm van diensten
te voldoen, maar kunnen deze voortaan in de vorm van geld voldoen.
Hierdoor is het voor de landheer voordelig als zijn ambachtlieden voor
anderen hun ambacht verrichten.
Soms mogen de horige ambachtslieden zich vestigen in de opkomende
steden. Deze horige ambachtslieden ontwikkelen zich tot meesterambachtslieden, die samen met hun gezellen en leerlingen werken vanuit hun eigen
huis, maar als horigen aan de landheer gebonden blijven. Deze meesterambachtslieden zien hun verplichtingen aan de landheer als een last, waaraan ze zich op den duur onttrekken. Tegelijkertijd is er een tegengestelde
beweging. Sommige vrije ambachtslieden vestigen zich op de hoeve van de
landheer, waar ze in ruil voor een bepaalde hoeveelheid werk de bescherming van de landheer genieten. Zij kiezen voor horigheid.
3.2.2

Het gildenstelsel

In de steden van de 13de eeuw domineren drie standen: de burgerlijke
elite, de ambachtslieden en het stadsproletariaat. Aanvankelijk berust het
stadsbestuur bij de machtigste burgers, kooplieden of leden van de adel,
maar naarmate de welvaart toeneemt en de industrie door de arbeidsverdeling verder ontwikkelt, neemt het aantal, het aanzien en de macht van
de ambachtslieden toe. De beoefenaars van een ambacht beginnen zich te
organiseren, wat zich uit in een gemeenschappelijke gebruik van een verkoopplaats en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen. De ambachtlieden richten ambachtsgilden op. Deze gilden zijn niet alleen sociale
verenigingen van ambachtsgenoten, maar ook publiekrechtelijke vakverenigingen, die autonomie hebben, over zelfbestuur beschikken en kiesrecht
voor de gemeenteraad bezitten.
Met de opkomst van de gilden veranderen de opvattingen over arbeid.
Niet langer is arbeid een plicht. Het is een gerechtvaardige manier van
ontwikkeling. Arbeid wordt gezien als een methode voor het vergaren van
rijkdom. Arbeid leidt in toenemende mate tot opwaartse mobiliteit en zelfontplooiing. Arbeid staat binnen de ambachtsgilden in een hoog aanzien. Het brengt de gildenleden niet alleen welstand, maar ook aanzien en
macht. Ambachtswerk of handarbeid wordt niet gezien als een economisch
goed, dat vrijelijk gekocht en verkocht kan worden zoals in het Romeinse
recht. De gildenleden zien hun werk als een daad die uiting geeft aan de
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persoonlijkheid van de man. Het is een gewetenszaak, een eer, een plicht
en een recht. Het werk dient solide en vol overgave uitgevoerd te worden.
Men verafschuwt werk dat in dienst van een ander wordt verricht, zoals de
horigen dat voor de landheer doen.
De gildendwang
Het kenmerk van het gildenstelsel is de gebondenheid aan de gilden.
Iedereen, zowel de zelfstandig als de onzelfstandig werkenden, dient zich
te houden aan de verordeningen van de gilden. Het gildenstelsel wordt
gezien als een organisatievorm voor zelfstandige arbeid. Het zijn van oorspong vrije verenigingen die dienen ter bevordering van de onderlinge
hulp en samenwerking. Molenaar, de geschiedschrijver van het arbeidsrecht, merkt op dat in de steden niet veel ruimte zal zijn geweest voor
grote aantallen ambachtslieden. De steden zijn te klein en de technologie
is te beperkt om veel omzet aan te kunnen, terwijl wel steeds meer vrije
ambachtslieden naar de steden trekken. Deze beperkende factoren leiden
tot bescherming van de al in de stad werkzame ambachtslieden door de
gilden. De ambachtsgilden bepalen dat alleen degenen die aangesloten
zijn bij de vereniging het recht hebben het ambacht van de vereniging te
beoefenen. De gildenleden vinden ook de kracht op te treden tegen beoefenaars van de ambacht die hun werk niet naar behoren uitoefenen. Dit
is mogelijk omdat de verordeningen van de ambachtsgilden gelden voor
alle beoefenaars van dezelfde ambacht. Dit recht wordt de gildendwang
genoemd. Deze gildendwang is het streven van de gilden naar een monopoliepositie door vestigingseisen en concurrentiebeperkende maatregelen in
te voeren. De gilden gebruiken de gildendwang om te zorgen dat de gilden
niet te sterk bezet worden. Wanneer een zeker aantal ambachtslieden met
hun gezellen en leerlingen binnen een bepaalde gilde in de behoefte van
een plaats voorzien, wordt verdere uitbreiding van de betreffende gilde
tegengehouden tot de vraag weer toeneemt. Dit systeem werkt in de hand
dat sommige ambachtlieden buiten de gilde opereren.
Meester, gezel en leerling
De organisatie van de zelfstandig uitgevoerde ambachten in de gilden is
hiërarchisch. Binnen de gilden werken meesters, gezellen en leerlingen. De
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gezellen en leerlingen staan onder het gezag van de meester. Daartegenover
staat dat zij onder de bescherming van de meester vallen en kost en inwoning genieten, waarvoor de ouders van de leerlingen weer leer- en kostgeld aan de meester betalen. Het doel is dat de leerlingen doorgroeien
tot gezellen en dat de gezellen emanciperen tot meesters. De gezellen en
leerlingen zijn volgens Molenaar zolang ze nog geen meester zijn in dienst
van de meester. De gezellen zijn weliswaar lid van de gilden, maar hebben
weinig inspraak in de gilden. De gezellen mogen de gildenvergaderingen
niet bijwonen en hebben weinig invloed op hun arbeidsomstandigheden en
-voorwaarden.
De gilde kent in theorie slechts gelijken. De meester is niet meer of minder dan de gezellen en de leerlingen in de werkplek werkzaam. De meester
geeft slechts het voorbeeld, want de gezellen en leerlingen zijn in opleiding
en zullen als hun opleiding is afgerond uitgroeien tot meesters. De opvatting dat de gilden slechts gelijken kent heeft te maken met het feit dat over
de eerste periode (tot de 14de eeuw) weinig terug te vinden is over de positie
van de gezellen en leerlingen in de gildenreglementen. Dat een aantal gildenreglementen zwijgt over de gezellen doet vermoeden dat de meesters
aanvankelijk vooral met leerlingen werken en dat leerlingen na hun leertijd
als meester de ambacht uitoefenen. Naarmate meer mensen van het platteland naar de steden trekken, willen de meesters de concurrentie beperken
door de voorwaarden waarop men meester wordt te verzwaren en wordt
het begrip gezel geïntroduceerd.
In de 14de en 15de eeuw worden de gezellen nog gezien als gewezen leerlingen en toekomstige meesters, maar vanaf de 16de eeuw wordt de gezel
steeds meer een knecht, een werkman die in dienst is van de meester.
De gezellen die het niet tot meester brengen, groeien vanaf de 14de eeuw
samen met de leerlingen die het niet tot gezel brengen uit tot een eigen
arbeidersstand. Deze gezellen richten hun eigen gezellenverenigingen op.
Deze gezellenverenigingen dienen ter onderlinge steun en hulp. De leden
van deze gezellenverenigingen roepen op tot kleinschalige stakingen voor
hogere lonen of andere verbeteringen van hun positie. Het gaat hierbij om
het verbeteren van de eigen positie of om een persoonlijk onrecht recht
te zetten. Deze stakingen worden regelmatig gesteund door gezellen werkzaam in andere ambachten en/of andere steden.
Om meester te worden moeten de gezellen een proefwerk afleveren, maar
vanaf de 16de eeuw kan de gezel zich ook inkopen in de gilde. Molenaar
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stelt dat het vanaf de 16de eeuw voor veel gezellen, behalve voor de zonen
van meesters en diegene die zich heeft ingekocht, onmogelijk is tot meester
op te klimmen. De contracten tussen de gezel en meester zijn in de 16de
eeuw regelmatig voor de duur van zes maanden en de arbeidsvoorwaarden
zijn eenzijdig door de meester vastgesteld. Het loon wordt door de gilden
bepaald. De gezel kan meerdere meesters dienen, maar als hij tussentijds
uit dienst bij één van deze meesters gaat, dan kan hij een zware straf verwachten. Deze gezel kan zelfs uitgesloten worden van zijn ambacht. Een
deel van gezellen ontwikkelt zich in deze periode tot levenslange arbeiders,
omdat de meesters kiezen in plaats van de gezellen hun eigen familieleden
tot meesters te bevorderen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het
verval van de gilden.
Verzekeringsbussen
Vanaf de 16de eeuw richten de gilden de verzekeringsbussen op. Uit deze
bussen worden de begrafeniskosten van de meester betaald en de kosten
voor ziekte, invaliditeit en onderdom of voorzieningen voor weduwen en
wezen van de meesters. De meesters hebben recht op materiële steun in
tijden van armoede, ziekte en ouderdom. Deze steun wordt gefinancierd uit
de verzekeringsbussen. Zieke meesters zijn vrijgesteld van hun arbeidsplicht
en krijgen van de gilde een plaatsvervanger toegewezen. Weduwen van
meesters hebben het recht hun bedrijf door een gezel te laten uitoefenen.
Leerlingen en gezellen daarentegen hebben geen recht op ondersteuning in
financiële nood, althans niet uit het verzekeringsbussen van de gilden. De
gezellen richten om die reden vanaf de 17de eeuw afzonderlijke knechtsbussen op.
Inmiddels is bekend dat de lonen van deze gezellen in de 17de eeuw in
vergelijking met de lonen van gezellen in andere delen van Europa alles
behalve slecht zijn. De werkende bevolking in Nederland leeft in de 17de
eeuw in relatieve welvaart. Er zijn in deze tijd nauwelijks voedsel- of belastingsoproeren. Soms is weliswaar sprake van schaarste, maar de gezellen
lijken in deze periode te beschikken over voldoende koopkracht. Tegen het
einde van de 17de eeuw raakt Nederland in oorlog met Frankrijk waardoor
de belastingdruk in ras tempo toeneemt en als een gevolg daarvan breken
vele belastingoproeren uit.
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Het verval van de gilden
De gilden zijn op het hoogtepunt van hun macht in de 16de eeuw, maar
interne ontwikkelingen zoals de lage status van de gezellen, hebben tot
gevolg dat de macht van de gilden van binnenuit wordt uitgehold. De
gildendwang, ooit een teken van de macht van de gilden, leidt uiteindelijk
tot de ondergang van de gilden. Deze ondergang wordt versneld als door
de opkomst van het verlichtingsdenken, en de Franse revolutie die daar
het gevolg van is, de gilden worden verboden. Tegen het einde van de
18de eeuw wordt een verbod op de coalitievorming ingevoerd. Dit coalitieverbod geldt voor de gilden. De vrijheid van het individu dient niet alleen
beschermd te worden tegenover de staatsmacht, maar ook tegenover de
macht welke door groepsvorming over het individu kan worden uitgeoefend. Le Chapelier, wiens naam verbonden is aan de wet op het coalitieverbod van 1791 die in Nederland met de annexatie door Frankrijk in 1811
is ingevoerd, stelt dat het niet de bedoeling is dat bepaalde beroepsgroepen
zich verenigen met als doel hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Er is alleen nog maar het particuliere belang en het algemene belang
en niets daartussenin.
Dit coalitieverbod is in Nederland niet zo radicaal ingevoerd als in
Frankrijk. Al voor 1795 bestaat in Nederland verzet tegen de macht van de
gilden en in 1795 wordt met de invoering van de Burgerlijke en Staatskundige
Grondregels de vrijheid van bedrijf gegarandeerd en de gilden verboden.
De gilden zijn taaier dan verwacht en de afschaffing van de gilden blijkt
een illusie te zijn. Een volledige vernietiging van het gildenstelsel heeft niet
in Nederland, zoals in Frankrijk het geval is geweest, plaatsgevonden.
Ondanks die vroege verbod blijkt, dat men na de afschaffing van de
gilden bepaalde gildenregelingen, zoals de gildenfondsen tot onderlinge
steun, voort laat bestaan. Om chaos te voorkomen blijven bepaalde gildenvoorschriften die dienen tot de goede politie oftewel ter bevordering van
de goede orde bestaan. Wat precies onder deze goede orde wordt verstaan
is onduidelijk. Deze orde wordt gehandhaafd door nieuw aan te wijzen
commissarissen. Deze commissarissen, die de dekens van de gilden moeten
vervangen, blijken doorgaans de dekens, de voormalige ordebewakers van
de gilden, te zijn. In 1803 bepaalt Amsterdam dat niemand een beroep mag
uitoefenen die niet tot een gilde heeft behoord of door de commissarissen
tot het beroep zijn toegelaten. Andere steden volgen het voorbeeld van
Amsterdam. Den Bosch gaat nog verder dan Amsterdam en voert op aanraden van de commissarissen een ventverbod in voor niet-ingezetenen van
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de stad en voert naast een proeve van bekwaamheid ook het poorterschap
in als voorwaarde voor het mogen uitvoeren van een beroep.
3.2.3

De huisindustrie

Omstreeks de 12de eeuw komt de huisindustrie op, wat een andere organisatievorm van de ambachtelijke arbeid is. Molenaar stelt dat in veel steden,
zoals Leiden en in een aantal Zuid-Nederlandse steden, helemaal geen
gilden voorkomen. Arbeid wordt hier vormgegeven aan de hand van ‘vrij
gesloten’ arbeidsovereenkomsten, die aan de ene kant worden begrensd
door de overeenkomst tot aanneming van werk en aan de andere kant door
de gildenvoorschriften waarmee de gilden de vrije arbeid inperken.
De lakenindustrie
De laken- oftewel wolindustrie is de belangrijkste industrie van de
Middeleeuwen. Het is een industrie die in geen enkele Middeleeuwse stad
ontbreekt, maar in Leiden domineert. Deze lakenindustrie is een bedrijfstak
waarin de lonen relatief laag zijn en bepaalde arbeid seizoensgeboden is.
Wevers bijvoorbeeld kunnen in de winter bij te strenge vorst onmogelijk
hun werk doen. De handwerklieden werkzaam in deze sector moeten door
de periodieke werkloosheid en de frequente loonsverlagingen regelmatig
terugvallen op de bedeling. Wel zorgen de Leidse ondernemers voor huisvesting van de arbeiders en geven ze de zwakkere groepen steun in moeilijke tijden.
De lakenindustrie is een huisindustrie. Het productieproces van de lakenindustrie is te gecompliceerd om door één meester in zijn werkplaats met
een paar knechten uit te laten voeren. Sinds de Middeleeuwen is het productieproces opgedeeld in verschillende activiteiten, zoals spinnen, vollen
[vollen is wol bewerken met de bedoeling het te laten vervilten] en weven,
die door de verschillende zelfstandige ambachtslieden vanuit hun eigen huis
worden verricht. Deze zelfstandige ambachtslieden worden in de loop der
jaren steeds afhankelijker van de wolhandelaar, de drapenier.
Als de Leidse lakenindustrie zich in de 13de eeuw op de export gaat
richten groeit deze huisnijverheid uit tot een industrie van Europese betekenis. Deze industrie komt tot volle ontwikkeling als de in de grotere
steden woonachtige ‘wolfabrikanten’ hun bedienden de wol laten uitzetten
bij spinners en wevers op het platteland. In deze periode neemt het vrije
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entrepreneurschap een grote vlucht. De kern van deze vorm van ondernemerschap is dat de productie niet is gericht op het in de behoefte voorzien
van een kleine of grote kring van personen, maar dat de productie uitsluitend is gericht op het maken van winst. Deze gerichtheid op winst zorgt
ervoor dat de lakenproducenten, de koopmanondernemers, verschillende
groepen arbeiders in dienst gaan nemen, waaronder vrije meesterwevers.
Deze meesterwevers werken in ruil voor loon voor de koopmanondernemer
en hun leerlingen en gezellen brengen het nooit tot meesterwever.
Molenaar stelt dat de meesterwevers werkzaam in de huisindustrie natuurlijk niet te vergelijken zijn met hun leerlingen en gezellen. Deze meesters zijn weliswaar in dienst van de ondernemer, maar werken vanuit hun
eigen huis met hun eigen weefgetouwen. Om die zaken aan te kunnen
schaffen moet hij over kapitaal bezitten. De leerlingen en gezellen zijn te
beschouwen als loonafhankelijke werklieden. Anders is de situatie van de
ververs die niet alleen voor verschillende ondernemers werken, maar ook
voor particulieren werken. Daarbij gaan deze ververs regelmatig langdurige contracten aan en worden ze per stuk betaald. Deze ververs zijn
aannemers van werk, terwijl de wevers regelmatig in dienstbetrekking werken voor een ondernemer en kenmerken van economische afhankelijkheid
vertonen.
In de 16de eeuw raakt de lakenindustrie in de problemen. De aanvoer
van de wol uit Engeland stokt, omdat de Engelsen hun wol zelf gaan
bewerken. De opkomst van de wolindustrie in Engeland heeft tot gevolg
dat de Nederlandse export van laken zware concurrentie ondervindt. De
verminderde export heeft weer tot gevolg dat veel wevers gedwongen werkloos raken, terwijl weven al een seizoensgebonden vorm van arbeid is.
Daarbovenop komen de stakingen van de wevers en andere thuiswerkers
uit protest tegen de ondernemers die vaak het loon in natura (spek en
bonen) uitbetalen in plaats van in geld, en die hun arbeiders nog op andere wijzen uitbuiten. Deze veelvuldige stakingen worden meestal in het
voordeel van de arbeiders beslecht, die dan kunnen rekenen op een fikse
loonsverhoging. Door de loonsverhogingen moeten veel ondernemers hun
activiteiten staken, waardoor de concurrentie onder de arbeiders alleen
maar toeneemt.
In de 17de eeuw wordt de lakenindustrie verplaatst naar delen van
Nederland waar de lonen lager zijn en de arbeiders minder georganiseerd.
In de 17de eeuw komt onder de commissie van Hollandse opdrachtgevers in
Brabant een wol- en linnenindustrie op en in de 18de eeuw komt in Twente
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de zelfstandige bombazijnindustrie op, die halfkatoenen stoffen produceert.
Opnieuw is sprake van een huisindustrie, maar anders dan in de steden
betreft het in Brabant en Twente boeren die in de ‘stille’ wintermaanden in
opdracht van de commissiebazen vanuit hun eigen huis linnen bewerken in
aansluiting op hun eigen vlasbewerking. Deze huisindustrie groeit later uit
tot een heuse industrie waar de arbeiders werken in fabrieken. Een voorbode is de lakenfabriek van Diepen, Jellinghuis & Co in Tilburg die al in
1814 35 weefgetouwen in een fabriek heeft staan en slechts 6 daarbuiten.
De textielindustrie blijft tot halverwege de 20ste eeuw van groot belang.
Andere vroege industrievormen
Een andere belangrijke vroege industrievorm is de tabaksindustrie. Deze industrie is aanvankelijk geconcentreerd in Amsterdam, waar wordt gewerkt
met uit Virginia geïmporteerde tabak en wordt geëxporteerd naar Rusland
en het Oostzeegebied. Vanaf 1640 gaat men de tabak in Nederland zelf
verbouwen waardoor het eindproduct goedkoper is geworden en de export explosief toeneemt. Alleen al in Amsterdam waren destijds zo’n dertig
à veertig bedrijven actief en werd werk verschaft aan zo’n vierduizend
mensen. Het grootste bedrijf heeft ruim 200 mensen in dienst, wat een
aanzienlijke loonlijst is voor die tijd. Niet alleen wordt tabak verbouwd, verwerkt en geëxporteerd, maar ook worden met name in Gouda tabakspijpen
geproduceerd. Ongeveer de helft van de werkende bevolking van Gouda
is werkzaam in deze industrie. Zo’n vijftienduizend arbeiders produceren
pijpen, weliswaar in kleine productie-eenheden, maar ze zijn wel georganiseerd in ondernemingssyndicaten. De grootschaligheid van de tabaksindustrie is een uitzondering op de regel.
3.3

Code Civil en het Burgerlijk Wetboek van 1838

In het begin van de 19de eeuw valt Nederland een korte tijd onder Frans bestuur en raakt Nederland over invloed van het Franse Recht. In 1809 treedt
de Code Napoleon in werking. In dit wetboek zijn bepalingen over arbeid opgenomen. De Code Napoleon is gebaseerd op de Franse Code Civil. Feitelijk is
de Code Napoleon maar twee jaar in Nederland van kracht geweest. Door de
annexatie van Nederland door Frankrijk wordt de Code Civil in Nederland
van kracht. Dit gebeurt in de Zuidelijke provinciën op 1 januari 1811 en
voor de rest van Nederland vanaf 1 maart van dat jaar. Tot 1 oktober 1838
is de Code Civil van kracht in Nederland en dat terwijl de Franse overheerser
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al in 1813 uit Nederland is vertrokken. Vanaf 1814 wordt gewerkt aan een
nieuwe wetgeving, maar het duurt nog zo’n 25 jaar voordat deze nieuwe
wetgeving wordt ingevoerd. Een reden is dat de Franse wetgeving lijkt te
voldoen. Een andere reden is dat de Zuid-Nederlandse (de latere Belgische)
en de Nederlandse juristen het niet met elkaar eens worden over het ontwerp van de nieuwe wetgeving. Het gevolg is dat het ontwerp voor het
Burgerlijk Wetboek pas in november 1829 klaar is. In 1830 wordt België onafhankelijk en nogmaals wordt de invoering van het wetsvoorstel uitgesteld.
Men besluit een nieuw voorstel te maken, waarin de Belgische opvattingen
terzijde zijn geschoven. De wijzigingen die men aanbrengt zijn gering. In
1834 wordt een nieuw voorstel voor een Burgerlijk Wetboek ingediend dat
in 1838 zal worden ingevoerd. In 1839 wordt Limburg aan Nederland toegevoegd, waardoor deze wetgeving pas in 1842 in werking treedt.
3.3.1

Twee belangrijke revoluties

De belangrijkste gebeurtenis van de 18de eeuw is de Franse revolutie in
1789. De Franse revolutie is niet de enige maatschappelijke ontwikkeling
die van grote invloed is geweest. Andere ontwikkelingen die volledig onafhankelijk van, maar toevallig gelijk met de Franse revolutie plaatsvinden,
zoals de uitvinding van de stoommachine in Engeland aan het eind van
de 18de eeuw en de opkomst van het manufactuur die samen de industriële
revolutie veroorzaken, zijn van groot belang geweest.
De Franse revolutie
De Franse revolutie is uitgegaan van Franse intellectuelen en geniet aanvankelijk de steun van een deel van de Franse aristocratie. Deze revolutie is het gevolg van het verlichtingsdenken dat leidt tot verzet tegen de
toenmalige heersende orde, zoals de kerk en het koningshuis die de hele
Franse samenleving in zijn greep had. Veel arbeiders hebben de revolutie
gesteund en hebben geprofiteerd van de revolutie, maar ze hebben deze
revolutie niet geïnitieerd. De Franse revolutie is een revolutie van de middenklasse. De Franse revolutie heeft in eerste instantie niet veel verandering
in de positie van de arbeiders aangebracht, hen bescherming of een hogere
beloning gebracht. De middenklasse veronderstelt dat met de vrijheid die
de revolutie zo hoog in het vaandel heeft staan, alle problemen van de
arbeidersklasse in een klap zijn opgelost.
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De Franse revolutie heeft in eerste instantie de positie van een deel van
de arbeiders verslechterd. Door de invoering van het coalitieverbod zijn de
gilden voortaan verboden, waardoor de bescherming die de gilden- en de
gezellenverenigingen bieden verloren gaat. De gilden worden verboden
omdat de gildendwang- de economie belemmert en het vrije spel van de
maatschappelijke krachten verstoort. Levenbach stelt dat de gildenregelingen die gelden voor de leerlingen en de gezellen en die hun afhankelijkheid
ten opzichte van hun meester bepalen, en de oude, soms nog naar horigheid zwemende dienstboderegelingen, worden gezien als in strijd met de
rechten van de mens. Arbeid dient vrij en gelijk te zijn. Arbeid wordt in
de tijd van de Franse revolutie gezien als vrije arbeid. Arbeid wordt gezien als een zelfstandige en zelfgekozen activiteit. Een activiteit die wordt
uitgevoerd door individuen. Arbeid dient niet langer uitsluitend om in de
dagelijkse, noodzakelijke behoeften te voorzien, maar dient vooral ter vergroting van de onderneming. Dat de arbeiders zich onderwerpen aan deze
opvattingen over arbeid laat zich mogelijk verklaren door het feit, dat deze
vorm van arbeid voor hen de enige manier is om geld te verdienen.
De industriële revolutie
De industriële revolutie die in de tweede helft van de 18de eeuw in Engeland
met de uitvinding van de stoommachine aanvangt, grijpt diep in het maatschappelijke leven in en brengt grote veranderingen aan in de economische
en sociale verhoudingen. Het meest opvallende kenmerk van de industriële
revolutie is dat met stoomkracht het productieproces wordt gemechaniseerd.
Niet langer wordt de nijverheid beheerst door de ambachtelijk georganiseerde, op lokale afzet gerichte huisindustrie, maar door op massaproductie
en grote afzetgebieden gerichte en rationeel naar winst strevende fabrieken.
Deze fabrieken vestigen zich bij elkaar in steden en deze concentratie van
fabrieken zorgt ervoor dat veel arbeiders naar de steden trekken. De handelsorganisaties en het verkeerswezen passen zich aan deze ontwikkeling
aan en zorgen ervoor dat de aanvoer van grondstoffen en levensmiddelen
en de afzet van de fabrieksgoederen op grote schaal mogelijk wordt door
kanalen en spoorlijnen aan te leggen.
De eerste sociale wetenschapper die zich systematisch met de opkomst
van de industriële samenleving bezighoudt is de Fransman Saint-Simon
(1760-1825). Het verlichtingsdenken klinkt door in zijn theorie, die wordt
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gekenmerkt door een sterk vooruitgangsgeloof. Hij ziet de industriële ontwikkeling, waarvan hij een ooggetuige is, als een onvermijdelijke, positieve
ontwikkeling naar een betere samenleving. In deze betere, moderne samenleving zijn alle maatschappelijke problemen die samenhangen met het
feodale stelsel, zoals het gebrek aan sociale mobiliteit, voorbij. De moderne
samenleving is een industriële samenleving waarbinnen de wetenschap een
belangrijke rol speelt. De positivistische wetenschapsbeoefening is de motor
van deze samenleving. Wetenschappers ontwikkelen de kennis die door de
industriëlen wordt toegepast. In deze samenleving nemen wetenschappers
en industriëlen een prominentere plaats dan de aristocraten en geestelijken,
die in de feodale samenleving een prominente plaats innamen.
Door de invoering van de manufactuur versnelt de industrialisering.
De manufactuur houdt in dat de arbeiders in speciale productieorganisaties samenkomen, waar ze nauw omschreven deeltaken moeten uitvoeren.
Met de invoering van de manufactuur kan de productie sterk worden
opgevoerd. Tegen het einde van de 18de eeuw beschrijft de grondlegger
van de moderne economie Adam Smith (1723-1790) hoe effectief en productieverhogend deze arbeidsverdeling is. Samen met deze manufactuur
komt de loonarbeid op. Essentieel aan loonarbeid is dat het een systeem is
waarbij de arbeid wordt losgekoppeld van het kapitaal. Door de industriële
revolutie worden de bezitters van kapitaal gescheiden van hen die geen
kapitaal bezitten. Het kapitaal wordt definitief van de arbeid gescheiden:
het kapitaal organiseert voortaan de arbeid. Met de industriële revolutie is de arbeider opgekomen. De industriële revolutie verandert namelijk
de sociale stratificatie. De snelle economische ontwikkelingen zorgen voor
sociale mobiliteit. De sociale ongelijkheden zijn niet meer zo verbonden
met de traditionele indeling in standen, maar met verschillen in klassen.
De sociale ongelijkheid hangt samen met de economische ongelijkheid die
wordt bepaald door de marktverhoudingen. Een klasse valt te definiëren
als een grote groep mensen die over dezelfde toegang tot de economische
hulpbronnen (grondstoffen, kapitaal en arbeid) beschikt en deze toegang
bepaalt hun levensstijl.
De late industrialisering van Nederland
Met de eenwording van Nederland in 1811 is weliswaar voor het eerst
sprake van een centrale economische politiek. Het economische beleid richt
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zich zowel op de landbouw als op de nijverheid en de overheid grijpt is
waar ze het nodig acht. Er is sprake van een welvaartpolitiek die streeft
naar een harmonische ontwikkeling van alle bestaansbronnen. Men wil de
industrie, de handel, de zeevaart en de visserij bevorderen en maatregelen
treffen ter bevordering van de landbouw en de landontginning. Ook staan
werkverschaffing en onderstand aan de armen op het programma en wil
men de bedelarij terugdringen. Ondanks deze aandacht van overheidszijde
voor de economische ontwikkeling blijft de industrialisatie in de eerste helft
van de 19de eeuw beperkt. De fabrikanten van die tijd zijn traditioneel en
niet gericht op innovaties. De leiders van het beperkte aantal industriële
bedrijven werken zelf mee als meesterambachtsman of laten het werk over
aan meesterknechten. Ze komen wel iedere dag in het bedrijf maar houden
zich meer bezig met andere aangelegenheden, zoals het bestuur van stad of
gewest, verenigingsleven en zelfs de dichtkunst. Nederland loopt in deze tijd
wat techniek betreft achter op het buitenland en belangrijke innovaties in
Nederland worden uitgevoerd door buitenlanders. Zo leggen Engelse ingenieurs bijvoorbeeld de eerste spoorwegen aan. Deze terughoudendheid ten
aanzien van industrialisering heeft een aantal achtergronden. Zo is de economische bloei uit de voorafgaande eeuwen steeds mede te danken geweest
aan de instroom van migranten, zoals de Zuid-Nederlanders, de Joden
en de Hugenoten. Ook is de Nederlandse samenleving ingedeeld in twee
standen, de gegoede stand en de armen, waaronder de loonarbeiders en de
paupers vallen. Sociale mobiliteit is nauwelijks mogelijk. De middenstand
ontbreekt. Er is geen middelbaar en/of technisch onderwijs. De universiteit
is voorbehouden aan de gegoede stand. De samenleving is in deze tijd star
te noemen. Ook is het bankwezen nog niet tot wasdom gekomen. Wie iets
wil ondernemen moet zelf over kapitaal beschikken.
In Nederland vindt de industriële revolutie pas plaats in de tweede helft
van de 19de eeuw. De noodzaak tot industrialisering wordt gevonden in het
handelen van de Engelsen, die de Nederlandse koloniën als afzetgebied
ontdekken. De Nederlandse handel met haar koloniën is eenrichtingsverkeer. Nederland voert slechts ballast of gouvernementzendingen richting
de koloniën, maar geen in Nederland verwaardigde producten. Koning
Willem i (1772-1843) realiseert zich dat Nederland een industriële nijverheid
nodig heeft. De textielindustrie, en aanvankelijk de Vlaamse textielindustrie, is de aangewezen industrie. Deze industriële revolutie in Nederland
mag dan laat op gang komen, maar dat maakt de ontwikkelingen niet
minder rap of ingrijpend. Vooral de snelheid waarmee de loonarbeiders de
zelfstandig ambachtlieden vervangen is treffend. In 1850 is nog de helft van

 Brugmans (1976) p. 2, 87-88.
 Brugmans (1976) p. 107-108.



3 de regulering van arbeid door de eeuwen
de Nederlandse beroepsbevolking een zelfstandige. In 1899 is het aandeel
zelfstandigen al gedaald tot 26%, in 1960 tot 17%, in 1981 tot 11%.
Vanaf 1850 neemt in Nederland het fabriekswezen toe. Dit houdt in dat
de nijverheid voortaan plaatsvindt in grote bedrijven, het productieproces
wordt geautomatiseerd en de productie is gericht op massaproductie. De
opkomst van het fabriekswezen gaat samen met een afname van het ambachtswerk, de manufactuur en de huisindustrie. Loonarbeid is door deze
complexe, efficiënte en strak geordende bedrijfsorganisaties een massaal
verschijnsel geworden. Loonarbeid is zodanig lucratief, dat alternatieven,
zoals het eigen stukje grond en/of zelfstandige arbeid, de concurrentieslag
met de het werken in loondienst hebben verloren. Dit overgangsproces
vindt op twee wijzen plaats. Aan de ene kant zijn de bestaande industrieën
gereorganiseerd en aan de andere kant komen nieuwe industrieën op, die
geheel nieuwe producten op grote schaal produceren, zoals de productie
van gas en drinkwater.
3.3.2

Juridische vormgeving van vrije arbeidsrelaties

De 18e-eeuwse Franse rechtsgeleerde Pothier, wiens ideeën indirect door
de invoering van de Code Napoleon in Nederland in 1809 en direct door
de invoering van de Code Civil in 1811 in het Nederlandse privaatrecht zijn
neergeslagen, baseert zich op de Romeinsrechtelijke tweedeling in verhuur
van arbeid en aanneming van werk. De verhuurders van arbeid zijn volgens
Pothier slechts de eigenaar van hun arbeidskracht, terwijl de voerlieden,
de schippers en de aannemers van werk de eigenaar van hun zaak zijn,
die natuurlijk weer het product is van hun vrije arbeid die ze zelfstandig
en voor eigen risico aanbieden. Het werken in loondienst is door Pothier
bij de huur en verhuur van arbeid ondergebracht, waar het van oudsher
en geheel volgens de gedachte van de Franse revolutie over vrije arbeid
thuishoort.
Frans recht
In de Code Napoleon van 1809 worden wettelijke regelingen gegeven voor
de huur van werk en diensten. De huur van werk en diensten valt uiteen in drie soorten werk. In de eerste plaats is sprake van de huur van
dienstboden of werklieden (zoals timmerlieden), die zich in iemands dienst






Wilterdink & Van Heerikhuizen (1985) p. 61.
Brugmans (1976) p. 201.
Pothier (1771) p. 352.
Levenbach (1951) p. 259.



code civil en het burgerlijk wetboek van 1838 3.3
verbinden. In de tweede plaats is sprake van de huur van voerlieden en
schippers, die zich met het overbrengen van personen en goederen belasten. In de derde plaats is sprake van de huur van aannemers van werken
en ambachtslieden. De huur van werk en diensten heeft in deze tijd alleen
betrekking op de huur van dienstboden en werklieden en in principe niet
op de andere werkenden, zoals de fabrieksarbeiders. Ten aanzien van de
huur van dienstboden en werklieden zijn enkele wettelijke regelingen in de
Code Napoleon vastgelegd. Zo kan een dienstbode of werkman zijn diensten
alleen voor een bepaalde tijd of een bepaalde zaak aanbieden en dient de
dienstbode of werkman de meester op zijn woord te geloven. Het woord
van de meester geldt zowel voor de hoogte van het bedongen loon als voor
de uitbetaling van dit loon, dat huur wordt genoemd, voor het verschenen
en het lopende jaar. Dat de wettelijke regels ten aanzien van de arbeidersrelaties in de Code Civil en de Code Napoleon op de Romeinsrechtelijke opvattingen zijn gebaseerd, is gelegen in de opvatting van de Franse Revolutie
dat de verhuurders van arbeid noch slaven, noch horigen zijn. Deze verhuurders van arbeid zijn vrije dienstbaren, die hun diensten op vrijwillige
basis en voor een bepaalde duur aanbieden. De dienstbetrekking is tot een
huur van diensten gemaakt en het is een verbintenis van bepaalde duur die
kan worden beëindigd met een schadevergoeding.
Naast de opvattingen van de Franse revolutie over de vrijheid van arbeid
speelt bij het gebrek aan erkenning van de loonarbeid een rol dat men in
de overwegend agrarische en pre-industriële samenleving van Nederland
anno 1838 aan het probleem van de industriële loonarbeid -en aan de constatering dat arbeid zelden vrij is- nog helemaal niet is toegekomen. Tot
1850 overheerst in Nederland het ambachtelijke of landbouw bedrijvende
kleinbedrijf en de kleinschalige huisindustrie. Dat het contractenrecht in het
Burgerlijk Wetboek van 1830 voor de industrialisatie tot stand is gekomen
verklaart het ontbreken van wettelijke regels over de arbeidsovereenkomst.
Er is gewoonweg geen reden toe. Buiten de lakenindustrie komt fabrieksarbeid nauwelijks voor. Daarbij zijn de traditionele arbeidsverhoudingen
van het gildenstelsel en de meester-en-knecht-relatie in de huishoudelijke
diensten en landelijke arbeid niet verdwenen of zelfs maar vervangen door
arbeidsrelaties tussen maatschappelijk gelijken.
Een andere omstandigheid die de schrielheid van de wetgever ten aanzien van het reguleren van de arbeidsrelaties verklaart, is dat wordt gewerkt
met het illustere voorbeeld van de Code Civil, waarin niets wordt gezegd
over loonafhankelijke arbeid. De wetgever heeft geprobeerd een andere
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weg in te slaan dan de Code Civil. In de ontwerpen 1816 en 1820 is een titel
gewijd aan de huur en verhuring van diensten (titel 12, respectievelijk 10
van boek III), waarin de huur en verhuring van diensten de overeenkomst
is waarbij de verhuurder zich verbindt zijn tijd, arbeid en zorg te besteden
ten behoeve van en naar het goedvinden van de huurder die zich verplicht
daarvoor een zeker loon te betalen. In een volgende titel wordt de prestatie
van diensten buiten huur beschreven. Daarbij wordt niet alleen gedacht
aan de aanneming van werk en aan incidentele dienstverrichtingen, maar
ook aan prestaties van geestelijke arbeid, die men niet onder de huurovereenkomst wil zien vallen. Deze ontwerpen zijn gebaseerd op het Romeinse
recht, maar grijpen ook terug op het Oudhollandse dienstboderecht. Het
dienstboderecht is veel uitvoeriger dan de Code Civil. Deze ideeën van
ontwerp 1820 worden niet opgenomen in het Burgerlijk Wetboek van 1838.
De drie artikelen over arbeid uit het Burgerlijk Wetboek van 1838 omvat
zowel een aantal artikelen over arbeid uit de Code Civil als een gedeelte van
de oud-vaderlandse dienstboderegelingen.
Oudvaderlands recht
De relatie tussen de dienstbode en de werkgever is in de 14de tot en met
de 18de eeuw juridisch vormgeven in keuren en later in de dienstboderegelingen. De keuren gelden regelmatig voor andere beroepsgroepen, feitelijk
voor alle vrije arbeiders die in ondergeschiktheid hun arbeidskracht verhuren. Een bepaling in de keuren is dat de werker zich niet eenzijdig kan
terugtrekken zonder zijn loon te verbeuren in de vorm van een boete of
een verblijf in het spin- of tuchthuis en een geseling te riskeren. Andere
bepalingen betreffen de aanvang van halfjaarlijkse overeenkomst (op 1 mei
en 1 november), het geloven van de meester op zijn woord, loondoorbetaling tijdens ziekte voor de duur van twee weken, opzegtermijnen van zes
weken, regels voor ontslag op staande voet en een proeftijd voor kokkinnen
van twee weken om vast te stellen of ze kunnen koken.
De juridische vormgeving in keuren en dienstboderegelingen vindt een
oorzaak in het volgende: door de toenemende welvaart in de 17de eeuw
neemt de groep steeds rijker wordende burgers dienstboden in dienst. Zo’n
6% van de gehele Hollandse bevolking is een dienstbode. In de bepaalde
steden heeft zo’n 70% van de bevolking een dienstbode in dienst. Deze
dienstbode zijn doorgaans vrouwen die voor de duur van twee à drie jaar
werken en wonen bij een familie. Molenaar stelt dat de belangen en de
wensen van deze werkgevers en werknemers in deze snel ontwikkelende
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en groeiende samenleving regelmatig botsen. Veel van de conflicten zijn
aanvankelijk met het gewoonterecht of met gezond verstand of door tussenkomst van een enkele rechter op te lossen, maar naarmate deze botsingen
vaker en heviger voorkomen gaat men zich richten op vaste jurisprudentie
en ontwikkelt men de dienstboderegelingen en overeenkomsten voor andere arbeiders. In deze regelingen en overeenkomsten wordt vooral vastgelegd wanneer een dienstboden en arbeiders hun loon verbeuren. De
dienstboderegelingen en de daarbij horende arbitrage wekken de schijn
van bescherming, maar rechters in deze tijd stelden de dienstboden zelden
in hun gelijk. De ratio achter de dienstboderegeling is dat de meester
beschermd moet worden tegen de dienstbode die onberekenbaar en niet te
vertrouwen is.
Burgerlijk Wetboek 1838: de huur van dienstboden en werklieden
De juridische regels ten aanzien van de huur van diensten en werk uit
de Code Civil zijn overgenomen in het Burgerlijk Wetboek van 1838. In
het Burgerlijk Wetboek van 1838 wordt in drie wetsartikelen gesteld dat
de huur van werk, diensten en nijverheid een overeenkomst is waarbij de
ene partij zich verbindt iets voor de ander tegen betaling van door hun
beide overeengekomen prijs of loon te verrichten. Molenaar stelt dat in het
Burgerlijk Wetboek 1838 evenals in de Code Civil de arbeidsovereenkomst is
geregeld als een onderdeel van de huurovereenkomst waarin is bepaald dat
de meester wat de hoogte van het loon en de duur van de overeenkomst
betreft op zijn woord wordt geloofd. Deze huurovereenkomst is volgens
Koopman de kiem van de huidige arbeidsovereenkomst.
De huur van werk, diensten en nijverheid is te onderscheiden van de
aanneming van werk. De verhuurder van werk, diensten of nijverheid stelt
anders dan de aannemer zijn arbeid ter beschikking en deze arbeid is niet
los te koppelen van de persoon zelf. De arbeid en de persoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verhuurder is nauw verbonden aan
zijn werkgever. Een aannemer levert een werk en is onverschillig voor wie
dit werk wordt gemaakt. De verhuurder is persoonlijk bij het werk voor de
werkgever betrokken omdat de verhuurder naast een loon regelmatig werkt
voor kost en inwoning. Vanwege deze persoonlijke betrekking worden deze
verhuurders gewoonlijk dienstboden of werklieden genoemd.
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De aanneming van werk is volgens de rechtsgeleerden in 1838 een overeenkomst tot het laten maken van een werk waarbij kan worden overeengekomen dat de werkman alleen zijn arbeid of zijn nijverheid levert of dat
de werkman naast zijn arbeid het materiaal waarmee wordt gewerkt levert.
De ambachtslieden die een werk aannemen, zijn gebonden zich te houden
aan de instructies die de opdrachtgever geeft. Geheel volgens de bepalingen
van het Romeinse recht bevat de overeenkomst tot aanneming van werk
in het Burgerlijk Wetboek van 1838 vooral regels over onder welke omstandigheden de aannemer aansprakelijk is. De aannemer is in bijna alle
gevallen aansprakelijk. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, indien hij
de aanneming opzegt terwijl het werk al is begonnen. In dat geval moet hij
de aannemer schadeloosstellen.
3.3.3

Juridische verwarring over de arbeidsrelaties

Al in de 19de eeuw vragen juristen zich af wat het precieze verschil is tussen
de werklieden en de aannemers van werk, die soms alleen arbeid leveren.
Deze vraag wordt door de wetgever van die tijd niet beantwoord. Wel
wordt een aantal punten van verschil aangegeven, maar het zijn doorgaans verschillen in rechtsgevolgen en niet in karakter. Er wordt gezegd
dat sprake is van werklieden als de arbeid zelf het doel van de overeenkomst is en dat sprake is van aannemers als het doel het resultaat van de
arbeid is. De overeenkomst met werklieden is vervuld zodra gewerkt is en
aan de overeenkomst met aannemers is voldaan als het werk voltooid is.
Werklieden worden betaald overeenkomstig de tijd besteed en de aannemers overeenkomstig het werk verricht. De kosten van werk verricht door
de werklieden zijn geheel voor rekening van de werkgever, terwijl de kosten van werk uitgevoerd door een aannemer geheel voor rekening van de
aannemer zelf zijn. Deze verschillen geven duidelijk het onderscheid tussen
de rechten en de plichten van de werklieden en de aannemers weer, maar
geven onvoldoende aanwijzigen het onderscheid tussen een werkman en
een aannemer te bepalen.
Opzoomer grijpt terug op het Romeinse recht om een duidelijk
onderscheid tussen de werkman en de aannemer te kunnen maken en stelt
dat degene die zijn diensten aan een bepaalde onderneming verbonden
heeft een werkman is, indien hij niet voor eigen kosten zijn werk afmaakt,
maar het werk afmaakt op kosten van de werkgever. Indien het werk
wordt afgemaakt op eigen kosten is sprake van een aannemer. Drucker
verbaast zich over de juridische formulering van de arbeidsrelaties en met
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name over de verhuur van werk en diensten. Het valt Drucker op dat in
de diverse wetsartikelen verschillende groepen werkenden onder de verhuur
van werk en diensten werden gerekend. De ene keer horen de arbeiders en
de handwerklieden tot deze categorie en de andere keer niet. Lastig wordt
vooral de term werkbode gevonden. Arbeiders worden regelmatig werkboden genoemd. De werkbode wordt vaak samen genomen met de dienstbode en hierdoor vallen de fabrieksarbeiders die tot de werkboden behoren,
onder de verhuur van werk, diensten en nijverheid. Drucker is van mening
dat behoefte is aan aparte juridische regelingen voor de dienstboden aan
de ene kant en de arbeiders in werkplaatsen en fabrieken aan de andere
kant. Drucker bestudeert de jurisprudentie van die tijd en concludeert dat
bij de bepaling van het onderscheid tussen de dienstboden en werklieden
steeds twee kenmerken terugkomen. In de eerste plaats blijkt de mate van
ondergeschiktheid van de werklieden ten opzichte van de werkgever een
belangrijke rol te spelen. In de tweede plaats blijkt de aard van de door de
werklieden te verrichten arbeid van groot belang.
3.3.4

De opkomst van de klassensamenleving

Met de Franse Revolutie is de oude standenmaatschappij met haar juridische relaties terzijde geschoven en door de industriële revolutie is aan het
einde van de 18de eeuw een nieuwe klassenmaatschappij met haar eigen
nieuwe juridische relaties naar voren gekomen. Een belangrijke en vooral
nieuwe klasse is de arbeidersklasse.
De opkomst van de arbeidersklasse
Door de industrialisatie wordt de arbeidersklasse wiens opkomst terug te
voeren is op de nadagen van de gilden, steeds groter. De arbeidersklasse
bestaat uit mensen die hun inkomen ontlenen aan loon in ruil voor arbeid.
Deze arbeid wordt verricht in opdracht van en onder toezicht van de
ondernemers. Deze arbeidersklasse is formeel vrij. De arbeiders zijn hun
arbeidscontract vrijwillig overeengekomen. Het arbeidscontract reikt niet
verder dan de overeengekomen werktijden. De arbeidersklasse geniet een
grotere contractvrijheid dan de leerlingen en de gezellen in het gildenstelsel
kennen. Tegelijkertijd geniet deze arbeidersklasse minder bescherming dan
de leerlingen en gezellen van de gilden genoten. De toestanden onder de
loonarbeiders zijn zeer slecht. Men werd geconfronteerd met lange werktijden, lage lonen, kinderarbeid, zware en gevaarlijke arbeid, armoede en
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slechte woontoestanden. De vrijheid van de arbeider die formeel-juridisch
een vrije contractant is, blijkt vooral schijn te zijn. Marx merkt in verband
met de arbeidsduur, het enige aspect dat contractueel is overeengekomen,
op dat in het arbeidscontract dat de arbeider met de werkgever aangaat
weliswaar staat dat de arbeider vrij over zijn arbeidskracht beschikt, maar
dat door aangaan het arbeidscontract de duur van de verkoop van de
arbeidskracht vaststaat en dat deze arbeid gedurende een zekere periode
gedwongen is.
De vereniging van de arbeiders
Vanaf 1864 beginnen de arbeidersverenigingen als zelfstandige verenigingen naar buiten te treden. Deze verenigingen worden opgericht door handarbeiders en niet door industriearbeiders. In 1864 verenigen de meubelmakers zich. In 1865 verenigen de Amsterdamse timmerlieden zich. In 1866
richten de diamantslijpers, de typografen, de sigarenmakers en de scheepstimmermannen afzonderlijke en lokale bonden op. Het zijn de typografen,
de enige arbeiders die destijds goed kunnen lezen en schrijven, die als eerste
een centrale bond oprichten. De eerste door de arbeidersvereniging georganiseerde staking, toen nog strike genoemd, is in 1869. In het voorjaar staken
de scheepstimmerlieden en in de zomer dus de typografen. De eerste actie
van de typografen is een landelijke actie om een loonsverhoging van 50%.
Deze actie leidt tot een aantal weinig succesvolle stakingen. Dit is niet de
eerste staking die door arbeiders in Nederland is belegd. De eerste staking
is zoals Posthumus aanneemt de Leidse vollersstaking in 1372. Dit is een
staking van de gezellen van de vollers. De stakingen in de huisindustrie en
de stakingen van de gezellen waren kleinschalig, ongeorganiseerd en vooral
gericht op het directe effect, zoals een loonsverhoging of verbetering van
de arbeidsomstandigheden. De staking van 1869 is de eerste landelijke staking in Nederland georganiseerd door een landelijke arbeidersvereniging.
Arbeidersverenigingen worden in Nederland al opgericht voordat ze
wettelijk zijn toegestaan. Arbeidersverenigingen zijn niet toegestaan omdat
het coalitieverbod dat het einde van de gilden betekende, nog steeds van
kracht is. Dat de arbeidersverenigingen niet zijn toestaan wordt ervaren als
een onrecht en dit onrecht is volgens Sinzheimer (1875-1945) de kiem voor
de ontwikkeling van het arbeidsrecht. Ook van liberale zijde komt protest
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tegen het coalitieverbod. Het verbod vormt een belemmering van de maatschappelijke doorwerking van het liberale principe dat iedereen de vrijheid
heeft zijn belangen naar eigen inzicht te behartigen, en dus ook door zich
te organiseren. Door de afschaffing van het coalitieverbod kunnen de arbeiders zich gaan verenigen. De arbeidersverenigingen worden door de vooruitstrevende liberalen gezien als een manier voor de individuele arbeiders
de nadelige werking van vraag en aanbod op de arbeidersmarkt collectief
te verzwakken. Een belangrijke voorvechter van de afschaffing van het
coalitieverbod is Van Houten, die pleit voor een verbetering van de positie
van de arbeiders en als methode daartoe de onderlinge vereniging ziet. Het
is Van Houten die schrijft dat een meester heel eenvoudig een individuele
werknemer iets kan weigeren, maar dat een eis van een groep arbeiders
veel moeilijker valt te weigeren. 
In 1872 wordt het coalitieverbod opgeheven dat in 1811 een einde maakte
aan de gilden en vervolgens ontstaan de vakbonden. De meubelmaker
Heldt richt in 1871 het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond op.
Toch wil het tot 1890 niet vlotten met de vakbonden. Ze zijn te klein en
economisch en politiek te zwak om macht te hebben. De verzuiling vertraagt ook het ontstaan van een centrale vakvereniging. Na 1891 groeien de
vakbonden in aantal, omvang en betekenis. Het is de voorzitter van de in
1905 opgerichte Nederlands Verbond van Vakverenigingen (n.v.v.), Henri
Polak, die zich in navolging van de Engelse vakverenigingen realiseert hoe
belangrijk een gedegen financiële basis voor de vakvereniging is. Polak
zorgt onder meer voor een stakingskas, waaruit het levensonderhoud van
stakers wordt gefinancierd. Na de tweede wereldoorlog vormen de vakverenigingen zich om van beroepsbonden naar bedrijfsbonden. Aanvankelijk
willen de hoofdarbeiders niet samen in een vereniging met de handarbeiders, maar uiteindelijk komt het tot een federale samenwerking tussen
hoofd- en handarbeiders.
Vermaatschappelijking van het recht
In de tweede helft van de 19de eeuw maakt het ontbreken van een juridische
regeling voor fabrieksarbeiders en de sociale kwestie, namelijk de beroerde levens- en werkomstandigheden van de arbeiders, de noodzaak voelbaar te komen tot een nadere regeling voor de arbeidsovereenkomst. Het
Burgerlijk Wetboek van 1838 is een wetboek van zaken. Eigendom, oftewel
de beschikkingsmacht over zaken, over zaken als arbeiders, staat in het
burgerlijk recht voorop. De vele arbeiders zijn volgens dit burgerlijk recht
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afhankelijk van de weinige eigenaren van de productiemiddelen. Deze ongelijke situatie zorgt ervoor dat de zaak, het eigendom, naar de achtergrond
verdwijnt en dat de arbeid steeds meer op de voorgrond treedt. Het gaat
minder over de dode zaak, maar meer over de maatschappelijke toestand
van de mens zoals deze leeft en werkt. Hierdoor wordt het burgerlijk recht
minder statisch en vooral veel socialer. In 1874 wordt met de invoering
van de Kinderwet Van Houten een begin gemaakt met het sociaal recht.
Met de invoering van deze wet wordt arbeid onder de 12 jaar verboden en
wordt in feite de vrijheid van de eigenaar anderen tegen loon voor zich te
laten werken voor het eerst wettelijk ingeperkt. Deze ontwikkeling, deze
beperking van de autonomie van het individu in het privaatrecht, wordt
de vermaatschappelijking van het recht genoemd. De Kinderwet werd
destijds als revolutionair gezien. De grootste tegenstander van deze wet is
de latere antirevolutionaire leider Kuyper die de misstanden niet ontkent,
maar tegen een algeheel verbod is. Kuyper pleit voor een uitvoerige regeling van wat oorbaar is binnen de arbeidsrelaties. Hij pleit voor een organisatie van de arbeid met als doel arbeid te halen uit de privaatrechtelijke
sfeer van de individuele arbeidersovereenkomst. Het zou tot 1889 duren
voordat zijn ideeën gestalte krijgen in een wet.
In 1889 wordt de Arbeidswet aangenomen. De achtergrond van deze
wet is dat de Kinderwet van Houten niet overal wordt nageleefd en niet
wegneemt dat vrouwen en jongeren te lange werkdagen maken en samen
met de mannen werken in onmenselijke omstandigheden. Men was destijds
van mening dat een verbetering in de omstandigheden van de arbeiders
werkzaam in de fabrieken en werkplaats alleen kon plaatsvinden als een arbeidswetgeving tot stand was gekomen. In de Arbeidswet van 1889 is in de
eerste plaats een arbeidsverbod voor kinderen onder de 12 jaar vastgelegd
met als uitzondering de kinderen werkzaam in de land- en tuinbouw. In de
tweede plaats beschermt de wet vrouwen en jongeren onder de 16 jaar voor
wie de zondagsarbeid verboden is en die dagelijks niet langer dan 11 uur
mogen werken. In 1919 wordt een beperking van de maximale arbeidsduur
voor mannen ingevoerd en wordt de vrije zaterdagmiddag ingevoerd. In
1895 wordt de Veiligheidswet aangenomen. Deze wet probeert fabrieksarbeiders te beschermen tegen de risico’s die het werken in fabrieken met
zich mee brengt. In de fabrieken wordt veel gewerkt met zware machines
en andere gevaarlijke materialen. Een ander risico zijn de omstandigheden
waarin wordt gewerkt wordt, waaronder te hoge temperaturen, gebrek-
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kige hygiëne of te geringe ventilatie en/of verlichting. In 1934 wordt de
Veiligheidswet uitgebreid tot beroepsgevaren en beroepsziekten die samenhangen met arbeid die buiten fabrieken en werkplaatsen wordt verricht.
Een eigen regeling voor de arbeidsovereenkomst
Drucker is een belangrijk pleitbezorger voor een aparte wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst. Hij stelt dat een overeenkomst die zo
vaak gesloten wordt en die zo diep in het leven van de betrokken arbeider
ingrijpt als de arbeidsovereenkomst een eigen regeling behoeft. Dat de arbeider min of meer gedwongen is deze overeenkomst aan te gaan om aan
de hongerdood te ontsnappen sterkt zijn mening. In 1887 pleit Drucker
voor een norm voor die gevallen, waarin partijen niet uitdrukkelijk hun wil
verklaren, maar door hun stilzwijgen tonen de normale gevolgen te willen
en pleit hij voor bindende bepalingen waarvan het niet geoorloofd zal zijn
af te wijken. In 1891 krijgt hij de opdracht een regeling voor de arbeidsovereenkomst voor te bereiden en hij grijpt terug op de wetsvoorstellen van
1820 waar gebruik is gemaakt van de dienstboderegelingen om de arbeidsrelaties te reguleren. In 1894 is zijn ontwerp klaar en zijn werkzaamheden
hebben de grondslag gelegd voor de Wet op de arbeidsovereenkomst van
1907, feitelijk 1909 aangezien het twee jaar duurde voordat de aangenomen
wet in werking trad. Bles is van mening dat deze wet tot doel heeft de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 1838 over de huur van dienstboden en
werklieden te wijzigen en aan te vullen.
Drucker wil met de Wet op de arbeidsovereenkomst een wettelijke regeling creëren ter bescherming van de economisch zwakke en afhankelijke
arbeider. Daarbij is niet zozeer belangrijk of sprake is van arbeid, loon en
gezag, maar of reden tot bescherming is. Deze behoefte te komen tot een
bescherming van de zwakke en afhankelijke arbeider frustreert aanvankelijk
de invoering van deze wet. Het kabinet ziet aanvankelijk niets in deze wettelijke bescherming van de arbeiders. Het geldende arbeidsrecht van die
tijd bestaande uit de drie in het burgerlijk wetboek van 1838 onder de vlag
van huur van dienstboden en werklieden opgenomen artikelen aangevuld
met de Arbeidswet en Veiligheidswet, bieden volgens het toenmalige kabinet de arbeiders voldoende bescherming.
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3.4

De Wet op arbeidsovereenkomst

De opkomst van het arbeidsrecht is volgens Sinzheimer (1875-1945) in navolging van Von Stein (1815-1890) terug te voeren op twee momenten.
In de eerste plaats is het terug te voeren op ontwikkelingen in het Duits
recht, om precies te zijn op de tegenstrijdigheid tussen het heersende recht
in Duitsland en de maatschappelijke werkelijkheid. Het heersende recht
in Duitsland in de 19de eeuw is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid. De
maatschappelijke werkelijkheid in Duitsland in de 19de eeuw houdt in tegenstelling tot het heersende recht afhankelijkheid en ongelijkheid in. In de
tweede plaats is het terug te voeren op de opkomst van het proletariaat, de
arbeidersklasse, dat zich door de Franse revolutie bewust is geworden van
zijn sociale positie en inziet dat het een sociaal-economische klasse vormt.
De rechtswaarde van het arbeidsrecht ligt in de juridische erkenning van
het bestaan van deze sociale klasse. Dat het arbeidsrecht op heeft kunnen
komen, heeft te maken met het gegeven dat de staat de ernst van de maatschappelijke situatie heeft ingezien en de theorieën van de klassenstrijd serieus heeft genomen. Het idee dat een sociale hervorming nodig en mogelijk
is, heeft de ontwikkeling van het arbeidsrecht versterkt en gezorgd dat de
staat het arbeidsrecht als positief recht heeft geschapen. Het van staatswege
vastgestelde arbeidsrecht vertegenwoordigt de maatsschappelijke eenheid
en vrijheid tegenover eenzijdige groeps- en machtsbelangen.
In navolging van het Duitse recht, dat volgens de Duitse rechtsgeleerde
Von Gierke (1841-1921) anders dan het individualistische Romeinse recht
uitgaat van sociale bewogenheid en gemeenschapszin, wordt in 1907 door
de Nederlandse juristen erkend dat de arbeidsovereenkomst meer is dan
een ruil van economische waarden, zoals nog in het Burgerlijk wetboek van
1838 werd verondersteld. Het Romeinse recht bevat volgens Von Gierke
louter vermogensrechtelijke componenten. De arbeidsovereenkomst bevat
naast een vermogensrechtelijk component een persoonrechtelijk component
wat de arbeidsovereenkomst tot een bijzondere overeenkomst maakt. Het
persoonrechtelijke component bestaat uit de bijzondere relatie tussen de
arbeider en de werkgever. De arbeidskracht van de arbeider valt niet los te
koppelen van zijn persoon en in combinatie met de ondergeschiktheid van
de arbeiders heeft dat tot gevolg dat de werkgever niet alleen beschikt over
de arbeidskracht van de arbeider, maar ook over een deel van zijn leven.
De arbeidsovereenkomst die de loonafhankelijke arbeid regelt, wordt gezien
als een bijzondere overeenkomst omdat bij deze overeenkomst de arbeider
bijna altijd de zwakkere partij is.
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In de Duitse en Nederlandse rechtsinterpretaties van het arbeidsrecht
wordt de individuele arbeider gezien als een individu die een contract
voor langere duur is aangegaan met een werkgever. Een contract dat de
arbeider totaal ondergeschikt maakt aan de werkgever. De juridische ondergeschiktheid in combinatie met de economische afhankelijkheid is de
reden dat de individuele arbeider rechtsbescherming en ongelijkheidscompensatie behoeft. De ongelijkheid tussen arbeider en werkgever wordt juridisch gecompenseerd. Uit de mogelijkheid met wetten meer evenwicht
tussen de arbeider en werkgever te creëren blijkt de bijzondere aard van
de arbeidsovereenkomst.
Bles stelt dat de arbeid die de arbeider aanbiedt een goed mag worden
genoemd, een goed dat van een zeer bijzondere aard is. Ieder goed behalve
arbeid kan op voorraad worden gehouden zonder dat het aan kwaliteit of
kwantiteit verliest. Arbeid kan niet ongebruikt blijven zonder gelijk verspild
te zijn. De arbeid van vandaag kan niet morgen worden verkocht, want
morgen kan de arbeid zijn opgehouden te bestaan. Deze eigenschap van
arbeid maakt de arbeider tot een zwakkere partij, zeker in vergelijking met
de werkgever. Daarbij komt het gegeven dat de arbeider alleen zijn arbeid
te koop kan aanbieden en niets anders. De arbeidsovereenkomst is voor de
bezitloze werknemer geen vrijwillige overeenkomst, maar een gedwongen
overeenkomst. De arbeidsovereenkomst is voor velen niets anders dan een
economisch toevluchtsoord. Aangezien ze alleen hun arbeid aan te bieden
hebben, moeten ze wel een arbeidsovereenkomst aangaan willen ze kunnen
leven. Deze dwang rechtvaardigt volgens Bles de beschermende bepalingen
van de arbeidsovereenkomst.
Voordat de Wet op de arbeidsovereenkomst wordt aangenomen wordt
al discussie gevoerd over het belang van zo’n wettelijke regeling. Van vele
zijden wordt de noodzaak tot het komen van zo’n regeling gevoeld en erkend, behalve van de kant van de werklieden zelf, althans van de kant van
socialistisch en in vakverenigingen verenigde werklieden. In deze arbeiderskringen wordt de Wet op de arbeidsovereenkomst noch urgent, noch van
grote sociale betekenis gevonden. Deze arbeiders zijn ervan overtuigd dat
de inhoud van deze arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de machtsverhouding tussen arbeid en kapitaal en een wet niet voldoende is deze
machtsverhouding te veranderen. De economische macht van de werkgevers maakt mogelijk dat ze deze wet, dwingend recht of niet, kunnen
ontduiken. Ook zijn deze arbeiders bang dat de individuele arbeidsovereenkomst de economische macht van de vakbonden ondermijnt en collectieve
acties belemmert. Indien men gelooft in de klassenstrijd, dan is de individuele arbeidsovereenkomst van een ondergeschikt belang. Hiertegenover
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staat dat vele arbeiders een rechtelijke bescherming van de arbeiders zeker
waarderen, zoals ook blijkt uit de reacties van de ambtenaren over de
ambtenarenwet.
3.4.1

Arbeid in loondienst en zelfstandige arbeid

De werkenden worden sinds de 20ste eeuw opgedeeld in werknemers en
zelfstandigen. Deze tweedeling staat mijlenver weg van de verscheidenheid
aan concepten, zoals aannemer, dagloner, bediende, werkman en arbeider,
die in de 19de eeuw werden gebruikt om de arbeidsrelaties te beschrijven.
De tweedeling is mogelijk te eenvoudig om de veelzijdigheid van de arbeidsrelaties te beschrijven. Desondanks wordt deze tweedeling tot op de
dag van vandaag gehanteerd.
Met de invoering van de Wet op de arbeidsoverkomst wordt erkend dat
drie overeenkomsten tot het verrichten van arbeid bestaan. In de eerste
plaats erkent men dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij
de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere partij,
de werkgever, tegen loon gedurende zeker tijd arbeid te verrichten. In de
tweede plaats erkent men de aanneming van werk als de overeenkomst
waarbij de ene partij, de aannemer, zich verbindt, voor de andere partij,
de opdrachtgever, tegen een bepaalde prijs een bepaald werk tot stand te
brengen. In de derde plaats erkent men de overeenkomst tot het verrichten
van enkele diensten. Deze overeenkomst is onderworpen aan zijn eigen
bepalingen en bedongen voorwaarden en is van een ander status dan de
andere twee overeenkomsten die gezien worden als overeenkomsten waarbij de ene partij zich verbindt voor de ander partij tegen beloning arbeid
te verrichten. De overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten is
een soort van restcategorie. De overeenkomst tot aanneming van werk en
de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten zijn van toepassing
op zelfstandig arbeid en beide overeenkomsten zijn samen duidelijk af te
baken van de arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de arbeidsrelaties van werknemer. Er zijn drie contracten voor het verrichten van
werkzaamheden tegen beloning, maar slechts twee vormen van het arbeid:
een werkende is een werknemer of een zelfstandige.
De reikwijdte van het arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is in beginsel het recht van de loonafhankelijke arbeid.
In ruil voor loon verplicht een individuele werknemer zich onder de zeg-

 Bles (1907) p. 9.
 Deakin (2002).



de wet op arbeidsovereenkomst 3.4
genschap van een werkgever arbeid te verrichten. Dit houdt in dat de
werknemer in een gezagsverhouding tot de werkgever komt te staan. De
werknemer is ondergeschikt aan deze werkgever. De beschermende bepalingen van het arbeidsrecht dienen ter compensatie van deze ondergeschiktheid. De werknemer dient gecompenseerd te worden met allerlei
beschermende arrangementen tegen onredelijk ontslag, ziekte, blijvende
arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Deze beschermende arrangementen
van de arbeidsovereenkomst zijn nooit aan de aanneming van werk opgehangen, aangezien de aannemer van werk de zeggenschap over zijn arbeid
niet heeft overgedragen, doorgaans zijn bedrijf in eigen bezit heeft en
niet ondergeschikt is aan de werkgever of beter gezegd de opdrachtgever.
Overeenkomstig het Romeinse recht worden de aannemer van werk en
de opdrachtnemer gezien als individuen die vrijwillig en gelijkwaardig een
contract van wederzijdse verplichtingen is aangegaan.
Levenbach stelt dat het arbeidsrecht niet op alle vormen van arbeid
betrekking heeft. De overeenkomsten die zelfstandige ambachtslieden, boeren, ondernemers en kunstenaars sluiten, vallen niet onder het arbeidsrecht.
Slechts die arbeid die in dienst van een ander wordt verricht en niet voor
de doeleinden van de werkende zelf wordt verricht vallen onder de werking van het arbeidsrecht. Later formuleert Levenbach volgens Molenaar
scherper welke arbeidsrelaties onder het arbeidsrecht vallen. De kern van
het arbeidsrecht blijven de arbeidsverhoudingen van de vrije loonarbeiders,
arbeidsrelaties die persoonlijke onderschikking met zich meebrengen. Naast
loonarbeid vallen ook persoonlijke arbeid, aangenomen werk, huisarbeid
en arbeidsrelaties waarbij juridisch geen arbeidsovereenkomst is gesloten
onder de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht. Een groot deel
van de personen die zelfstandige arbeid verrichten, vallen in feite onder de
werking van het arbeidsrecht.
3.4.2

Mechanisering en rationalisering van het arbeidsproces

Omstreeks de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw wordt werken in
loondienst de gangbare vorm van arbeid. Erkend wordt dat de werknemer
onder de zeggenschap van de werkgever werkt en dat sprake is van een
ongelijke machtspositie tussen deze werkgever en zijn werknemer. Het probleem van deze machtsongelijkheid wordt gezien als een kwestie van sociale
zekerheid. Deze machtsongelijkheid valt te compenseren met vormen van
sociale zekerheid, te financieren uit de opbrengsten van de economische
groei, oftewel uit de meeropbrengsten van de verdere rationalisering van
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de arbeid. De rationalisering van arbeid maakt arbeid vatbaar voor een
verregaande arbeidsverdeling en massaproductie, voor mechanisering en
standaardisering. Deze standaardisering van het productieproces en verregaande arbeidsverdeling zijn belangrijke elementen in latere theorieën
van wetenschappelijke bedrijfsvoering die bekend staan als het Fordisme
en Taylorisme.
Fordisme
Henry Ford (1863-1947), de bekende Amerikaanse autoproducent en naamgever van het Fordisme laat door de introductie van de lopende band,
standaardisering van de arbeid en invoering van een hogere beloning voor
de arbeiders de auto van een luxeproduct uit te groeien tot een massaproduct in 1908. Ford realiseert zich dat een afzetgebied van groot belang is
voor een onderneming en zorgt ervoor dat zijn arbeiders genoeg verdienen
zodat ze een Ford kunnen aanschaffen. De kracht van het Fordisme zijn
de lage productiekosten als gevolg van de grootschaligheid. De zwakte is
de rigiditeit van het systeem. Ford investeert niet in zijn werknemers, maar
vooral in technologie, zoals de lopende band. De laaggeschoolde werknemers zijn inwisselbaar. Ze worden allemaal onder dezelfde arbeidsomstandigheden en tegen dezelfde beloning ingezet. Ook creëert Ford een sociaal
controlesysteem, waarbij de werknemers niet alleen op de werkvloer maar
ook daarbuiten worden opgevoed en gecontroleerd. Het botert tussen de
werknemers en Ford op zijn zachts gezegd niet. Werknemers zijn nog niet
aangenomen of ze nemen alweer ontslag. Ford moet noodgedwongen een
loonsverhoging invoeren om dit hoge personeelsverloop een halt toe te
roepen. Ford verdedigt deze loonsverhogen met het argument dat het goed
is voor de afzet en de winst. Hierdoor wordt de naam Ford verbonden aan
het evenwichtsmechanisme van de welvaartsstaat: de koppeling van loonontwikkeling aan de productiviteit.
Taylorisme
Het Taylorisme komt op in de VS waar tegen het einde van de 19de eeuw
werkgevers en werknemers behoorlijk met elkaar botsen. Werkgevers maken misbruik van hun machtspositie, de werknemers staan onder hoge
stress en gaan zich te buiten aan sabotage. Een zeer lage efficiency is het
gevolg. Friedrich Taylor (1856-1915) legt de nadruk op productiviteit, ef-
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ficiency, objectiviteit, zuiverheid en eerlijke beloning. Hij streeft naar een
hogere productiviteit en naar meer rechten voor de arbeider. Taylor wil de
prestaties zuiver meten en navenant eerlijk belonen, teneinde wantrouwen
tussen de leiding en de arbeiders weg te nemen. De bedrijfsvoering moet
namelijk geoptimaliseerd worden. Het Taylorisme is een productieconcept
dat voortborduurt op het principe van arbeidsverdeling zoals dat door
Adam Smith is ontwikkeld. Taylor pleit voor de standaardisering van functies, taken, regels en beloning. Standaardisering is het middel tot vergroting
van de productiviteit. Een doelmatig georganiseerd arbeidsproces verloopt
als een voorspelbaar programma van opeenvolgende gestandaardiseerde
werkzaamheden. Daartoe worden de taken van de uitvoerende functies
opgesplitst in eenvoudige en homogene taken en worden de taken van de
regulerende functies opgesplitst in gespecialiseerde managementtaken. Het
principe van de scheiding van regelende en uitvoerende taken is gericht op
differentiaties en specialisatie. Een werknemer krijgt steeds meer kennis van
een steeds kleiner wordend deel van de taken en een goede samenwerking
is geboden teneinde tot een eindproduct te komen. De centrale gedachte
binnen het Taylorisme is dat een vriendschappelijke samenwerking tussen
arbeiders en management zal leiden tot het behalen van de vereiste en
optimale arbeidsprestatie. Wil deze vereiste en optimale arbeidsprestatie
door de arbeiders geleverd worden, dan dient alle kennis van de arbeiders
gebundeld en gesystematiseerd worden. Wil een werkgever daar optimaal
gebruik van maken dient deze de arbeiders te selecteren, te trainen en te
ontwikkelen, hartelijk met hen samen te werken, suggesties van werknemers
over te nemen en zorg te dragen voor een vrijwel gelijke verdeling van
verantwoordelijkheden tussen arbeiders en management.
3.4.3

De opkomst van de verzorgingstaat

De beschermende bepalingen van het arbeidsrecht betreffen aanvankelijk
maatregelingen ter fysieke bescherming van de werknemer tegen ongevallen
en ziekten. Later wordt de bescherming uitgebreid met een garantie op minimumloon, een beperking van het aantal arbeidsuren en een bescherming
tegen onredelijk ontslag. Kenmerk van deze beschermende bepalingen is
dat ze zijn verankerd in de wet en worden uitgevoerd en gecontroleerd
door de staat, waardoor sprake is van de opkomst van verzorgingstaat. De
verzorgingsstaat is een vrij recent verschijnsel, maar sociale zekerheid is
minder recent. De middeleeuwse gilden kennen al hun onderlinge fondsen
en ook de arbeiders die in de 19de eeuw naar de steden trekken en daar in
de fabrieken werken richten hun eigen onderlinge fondsen op.
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De onderlinge fondsen
De arbeiders vormen onderlinge fondsen voor bijstand in tijden van nood.
Wekelijks storten ze vrijwillig een deel van hun loon in een gemeenschappelijke kas om zich als groep te beschermen tegen de risico’s van overlijden,
ouderdom, ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Tegen het einde
van de 19de eeuw was ongeveer 40% van de Amsterdamse bevolking aangesloten bij deze fondsen. Deze arbeidersonderlinge verzekeringen zijn de
opvolger van de gildenfondsen die in Nederland nooit geheel verdwenen
zijn. Deze arbeidersverzekeringen zijn lovenswaardig, maar in de praktijk
weinig adequaat. Enerzijds vanwege de gebrekkige kennis van de leden
die doorgaans niet bekend zijn met de beginselen van de statistiek en
boekhouden. Anderzijds vanwege het menselijke eigenschap andere mensen, mensen die gezien worden als een risico omdat ze armer of anders
zijn, uit te willen sluiten. Tegenwoordig zijn deze arbeidersonderlingen
grotendeels verdwenen, slechts de namen van bepaalde spaarbanken en
verzekeringsmaatschappijen herinneren nog aan de arbeidersonderlingen.
Deze vrijwillige en onderlinge arbeidersfondsen zijn vervangen door wettelijke bepalingen die nationaal, collectief en dwingend zijn. Deze wettelijke
bepalingen zijn efficiënter dan de arbeidersonderlingen vanwege de huidige
kennis en mogelijk zelfs minder uitsluitend vanwege het nationale karakter
van deze bepalingen.
De staatsverzekeringen
Eind 19de eeuw begint een aantal politici de schaarse bepalingen over loondoorbetaling bij ziekte en ongeval ontoereikend te vinden. Dit leidt in 1901
tot de invoering van de Ongevallenwet. Het doel van de wet is het gederfde
inkomen de werkman geheel of gedeeltelijk te vergoeden indien de loonderving een gevolg is van ongeval dat hem in de uitvoering van het bedrijf
is overkomen, tenzij het ongeval het gevolg is van opzet of dronkenschap
van de werkman zelf. De vergoeding heeft het karakter van een verzekering
waarvan de premies worden opgebracht door de werkgevers. Verzekerd is
het verlies aan arbeidscapaciteit en niet het verlies aan verdiencapaciteit
van de werknemer. De te vergoeden schade bestaat uit loonderving en
verpleegkosten van de getroffen werkman. Indien de werkman door het
ongeval komt te overleden, krijgt zijn weduwe de kosten van de begrafenis
vergoed en een vergoeding die bestaat uit een percentage van het loon van
de overleden werkman.
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De Ongevallenwet van 1901 is een beperkte wet die slechts van toepassing is in gevaarlijke bedrijfstakken. In 1921 wordt deze wet verruimd. De
werkingssfeer wordt uitgebreid tot alle bedrijven uitgezonderd de bedrijven
die al verzekerd zijn volgens de bijzondere ongevallenwetten zoals de landen tuinbouw, de visserij, de zeevaart en de mijnbouw. Het begrip ongeval
wordt opgerekt tot ongevallen die buiten de werkplaats plaatsvinden, maar
wel verband houden met het werk. Het verdisconteringartikel wordt aan
de wet toegevoegd, wat inhoudt dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening moet worden gehouden met de verminderde
arbeidskansen van de getroffen arbeider. In 1928 wordt deze wet opnieuw
bijgesteld. Ditmaal wordt een aantal beroepsziekten gelijkgesteld aan ongevallen. Met de Ongevallenwet wordt ziekte en ongevallen gedekt en het is
deels ook een ouderdoms- en nabestaandenverzekering. In 1919 wordt de
Invaliditeitswet ingevoerd. Deze wet verzekert het arbeidsongeschiktheidsrisico veroorzaakt door invaliditeit of ouderdom, waarbij ouderdom gezien
wordt als een vorm van invaliditeit. Het verschil met de Ongevallenwet is
dat invaliditeit geen verband hoeft te houden met werk. Een ander verschil
is dat niet het verlies aan arbeidscapaciteit is verzekerd, maar het verlies
aan verdiencapaciteit. In 1930 treedt de zw in werking. Het verschil met
de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet is dat de zw arbeidsongeschiktheid
wegens ziekte oftewel ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen
arbeid verzekert. In 1949 wordt de ww ingevoerd. Het verzekerde risico
is het inkomensverlies dat wordt geleden bij onvrijwillige werkloosheid. In
1967 wordt de wao ingevoerd en deze wao omvat de Ongevallenwet en de
Invaliditeitswet. 
3.5

Conclusie

Door de eeuwen heen blijkt dat dezelfde typen arbeid op basis van verschillende rechtsregels wordt verricht. Arbeid wordt in dienstbetrekking of in
zelfstandige bedrijfsvoering verricht en kennelijk is het altijd moeilijk geweest het onderscheid tussen arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige arbeid te maken. De enige uitzondering is de industriearbeid in de 19de eeuw,
waar de arbeidsomstandigheden van arbeiders werkzaam in de fabrieken
zo slecht zijn dat wel van bovenaf ingegrepen moet worden teneinde deze
arbeiders te beschermen. De Middeleeuwse lakenindustrie is een industrie
waar de lonen laag zijn en arbeidsomstandigheden slecht, maar dit heeft
niet geleid tot bescherming van de zwakkere groeperingen op de arbeidsmarkt. Door de eeuwen heen wordt namelijk een grote waarde gehecht
aan vrije arbeid.
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De Romeinen zijn de eerste Europeanen die juridisch vastleggen dat arbeid, mits uitgevoerd door vrijgeborenen, vrij is. Ter nuancering van deze
vrije arbeid dient opgemerkt te worden dat de meeste arbeid in deze tijd
verricht werd door slaven. Om de Romeinse burgers die werkzaamheden
verrichten te onderscheiden van de slaven is het belangrijk te benadrukken
dat zij hun arbeid vrij, vrijwillig en als gelijken verrichten. Ook de leden
van de gilden en de verlichtingsdenkers van de Franse Revolutie zijn van
mening dat arbeid vrij dient te zijn. Weer rijst de vraag of de opvatting dat
arbeid vrij is geen ideologisch opvatting is. Het is een opvatting die niet de
werkelijkheid weergeeft, maar uitdrukking geeft aan een wens.
Aangezien het Nederlandse recht grotendeels is gebaseerd op elementen
van het Romeinse en het Franse recht en op inheemse bepalingen over
arbeid, zoals de dienstboden- en gildenregelingen, is het niet verwonderlijk
dat in de eerste helft van de 19de eeuw bij de eerste ontwerpen van het
Burgerlijk Wetboek wordt uitgegaan van het idee dat arbeid zelfstandig
wordt verricht of in vrijwillige dienst van een ander wordt verricht. Door
de opkomst van de fabrieksarbeid en de slechte omstandigheden waaronder de fabrieksarbeiders hun arbeid verrichten kunnen de rechtsgeleerden
eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw onmogelijk langer volhouden dat arbeid
vrij, vrijwillig en op gelijkwaardige basis wordt verricht. Er wordt erkend
dat arbeid zelden vrij is en dat de omstandigheden waaronder mensen hun
arbeid verrichten in combinatie met de ongelijke positie waaruit mensen
hun arbeid aanbieden, beschermende bepalingen en vormen van ongelijkheidscompensatie noodzakelijk maken.
Door de invoering van de Wet op de arbeidsovereenkomst in 1907, feitelijk in 1909, genieten de meeste werkenden, namelijk iedereen werkzaam in
dienstbetrekking, bescherming en ongelijkheidscompensatie. Alleen diegenen die buiten een dienstbetrekking werken, zoals de zelfstandigen, dragen
de arbeidsgerelateerde risico’s zelf. De zelfstandigen worden geacht hun
arbeid vrij, vrijwillig en op gelijke basis te verrichten. Zij kunnen de arbeidsgerelateerde risico’s spreiden over verschillende werkgevers. Daarnaast
bezitten ze veelal hun eigen bedrijf of hebben ze kapitaal opgebouwd waardoor ze zijn beschermd. Aan de mogelijkheid dat zelfstandigen regelmatig
economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgevers of dat ze soms onder
het bijstandsniveau verdienen en hun arbeid dus helemaal niet zo vrij, vrijwillig en op gelijke basis verrichten, wordt voorbij gegaan.
Weer lijkt de vrije en zelfstandige status van deze zelfstandigen te berusten op veronderstellingen in plaats van op feiten. Het is de vraag of het niet
beschermen van deze groepen een ideologische keuze is of een weergave
van de werkelijkheid. Sociale risico’s, zoals de risico’s van werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval of ouderdom, zijn namelijk
sociale constructies. Het is veelal historisch bepaald welke risico’s gezien
worden als een zaak van het individu of van het collectief. De arbeidsge
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relateerde risico’s die werknemers eventueel lopen zijn duidelijk een zaak
voor het collectief, de samenleving, terwijl de arbeidsgerelateerde risico’s
van de zelfstandigen een zaak voor het individu zijn, om precies te zijn van
de zelfstandige zelf.



4
de r a f e l r a n d e n
	van h e t a r b e i d s r e c h t
De juridische vormgeving van de arbeidsrelaties is terug te vinden in het
bw. In het bw zijn sinds 1907, feitelijk 1909, drie overeenkomsten voor
het verrichten van werkzaamheden tegen beloning geformuleerd aan de
hand waarvan de afhankelijkheidsverhoudingen in het arbeidsproces worden vormgegeven. De drie overeenkomsten zijn de arbeidsovereenkomst
(artikel 7:610 bw), de overeenkomst tot aanneming van werk (artikel 7:750
bw) en de opdrachtovereenkomst (artikel 7:400 bw). De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst voor het verrichten van arbeid in dienstbetrekking. Werkenden die werken op basis van een arbeidsovereenkomst worden
werknemers genoemd. De overeenkomst tot aanneming van werk en de
opdrachtovereenkomst zijn overeenkomsten voor het verrichten van zelfstandige arbeid. Zelfstandigen werkzaam op basis van een overeenkomst tot
aanneming van werk of een opdrachtovereenkomst worden respectievelijk
aannemers of opdrachtnemers genoemd. In paragraaf 4.1 worden deze drie
overeenkomsten beschreven.
In paragraaf 4.2 wordt uiteengezet welke beschermende bepalingen van
dwingend en regelend recht aan de verschillende overeenkomsten zijn opgehangen. Het arbeidsrecht is het recht van de werknemer. De zelfstandige
valt onder het civiele recht. De werknemer geniet meer bescherming dan
de zelfstandige en de opdrachtgever van deze zelfstandige geniet meer
bescherming dan de werkgever. Het idee is dat bepaalde groepen zelfstandigen onder de werking van het arbeidsrecht horen te vallen. Er wordt
gepoogd de zelfstandigen die wat sociaal-economische positie betreft vergelijkbaar zijn met werknemers te beschermen met de introductie van het
bba en het rechtsvermoeden.
In paragraaf 4.3 wordt de jurisprudentie van de Hoge Raad over de arbeidsrelaties besproken. In deze jurisprudentie wordt veelal de vraag gesteld
of een arbeidsrelatie verricht wordt op basis van een arbeidsovereenkomst
of een opdrachtovereenkomst. Soms is het moeilijk vast te stellen wat voor
juridisch status een arbeidsrelatie heeft. Een arbeidsrelatie kan zowel een
arbeidsovereenkomst als een opdrachtovereenkomst zijn.
In paragraaf 4.4 wordt de discussie weergegeven die wordt gevoerd over
het onderscheid tussen de arbeidsrelaties. De gezagsverhouding is niet onderscheidend genoeg. De drie overeenkomsten worden regelmatig van elkaar onderscheiden op basis van andere criteria, zoals economische afhankelijkheid of de bedoeling van de partijen. Het lastig te maken onderscheid
tussen de drie overeenkomsten heeft consequenties voor de rechtsbescherming die werkenden genieten. Bepaalde werkenden zijn wat sociaal-eco

4 de rafelranden van het arbeidsrecht
nomische positie vergelijkbaar met werknemers, maar vallen niet onder
de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht, omdat ze een ander
juridisch status hebben. Dit zijn werkenden die onder de werking van het
arbeidsrecht zouden moeten vallen, maar dit vanwege hun juridische status niet doen. Dit verschijnsel wordt de rafelranden van het arbeidsrecht
genoemd.
4.1

De arbeidsrelaties volgens het Burgerlijk Wetboek

Het juridische onderscheid van de afhankelijkheidsverhoudingen in het arbeidsproces in de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst tot aanneming
van werk en de opdrachtovereenkomst wordt, zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, van oudsher al in het recht gemaakt. Deze driedeling valt terug
te voeren op het Romeinse recht. Onder invloed van de Franse, het Britse
en het Duitse recht heeft deze driedeling zich ontwikkeld tot onze huidige
opvattingen over de juridische vormgeving van de afhankelijkheidsverhoudingen in het arbeidsproces. 
4.1.1

De arbeidsovereenkomst

In het bw is de arbeidsovereenkomst geformuleerd als een privaatrechtelijke bijzondere overeenkomst. Artikel 7:610 lid 1 bw luidt:
‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer,
zich verbindt in dienst van de wederpartij, de werkgever, tegen loon gedurende
zekere tijd arbeid te verrichten.’

In artikel 7:611 bw is vastgelegd dat zowel de werkgever als de werknemer
zich dienen te gedragen als een goed werkgever respectievelijk werknemer.
De werknemer dient arbeid te verrichten, gehoor te geven aan de instructies van de werkgever en de werkgever dient de werknemer loon uit te betalen. De aanwezigheid van de drie elementen van de arbeidsovereenkomst
(gezag, loon en arbeid) is doorslaggevend bij de beoordeling of sprake is van
een arbeidsovereenkomst of van een andere bijzondere overeenkomst voor
het verrichten van werkzaamheden tegen beloning. De kenmerkende eigenschappen van de arbeidsovereenkomst vallen volgens Van der Heijden
in een formule te vangen. De arbeidsovereenkomst = gezagsverhouding
+ loon ontvangen + (persoonlijke) arbeid verrichten (aok = g + l + (p)
a). Niet één van deze drie elementen, gezagsverhouding ofwel ‘in dienst
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zijn’, loon en het verrichten van persoonlijke arbeid is doorslaggevend. Zij
moeten in onderling verband worden gezien. De drie elementen van de
arbeidsovereenkomst zijn cumulatief.
Gezag
Van essentieel belang is dat arbeid ‘in dienst van’ de wederpartij, de werkgever, wordt verricht. Het wat ouderwetse begrip ‘in dienst van’ en het
daarmee samenhangende begrip ‘ondergeschiktheid’ binnen de arbeidsovereenkomst zijn te vervangen met het modernere begrip ‘zeggenschap’.
Van der Heijden is van mening dat het begrip zeggenschap de essentie
van de arbeidsovereenkomst beter tot uitdrukking brengt dan het begrip
ondergeschiktheid. De werknemer stelt zich via een arbeidsovereenkomst
voor wat de uitvoering van deze overeenkomst betreft onder de zeggenschap van de werkgever. Partijen kunnen onderling en binnen de wet een
nadere invulling geven aan hun arbeidsrelatie, al is de zeggenschap van de
werkgever door collectieve regelingen en wetten zoals de Wet cao en de
Wet op de ondernemingsraden (wor) redelijk ingeperkt. De zeggenschap
van de werkgever is onderhandelbaar. Zeggenschap sluit in die zin aan bij
medezeggenschap.
Een werknemer heeft op grond van artikel 7:660 bw de bijzondere verplichting zich te houden aan de instructies gegeven door de werkgever. Op
grond van ditzelfde artikel is de werkgever bevoegd eenzijdig instructies te
geven over de te verrichten arbeid en ter bevordering van de goede orde
in de onderneming. Artikel 7:660 bw luidt:
‘De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de orde
in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de
grenzen van algemeen verbindende voorschriften, overeenkomst of reglement aan
hen, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.’

De instructiebevoegdheid ofwel het directierecht van de werkgever is een
noodzakelijk element van de arbeidsovereenkomst, omdat de inhoud van
deze overeenkomst tot op zekere hoogte onbepaald is. Het is in het criterium ‘zeggenschap’ dat de onzelfstandigheid van de arbeidsovereenkomst tot
uiting komt. De aanwezigheid van de gezagsverhouding is het belangrijkste
criterium aan de hand waarvan de arbeidsovereenkomst valt te onderschei-

	 hr 14 november 1997, nj 1998, 149, jar 1997/263, Bakels (2000) p. 50.
	 Van der Heijden (1991) p. 48, Van der Heijden (1997) p. 1840.
	 Kortmann, Asser (1994).
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den van de overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst.  Uit de rechtspraak blijkt dat een werkende in dienst van de wederpartij is als deze op basis van de onderling gesloten overeenkomst bevoegd
is (eenzijdig) instructies te geven inzake de te verrichten werkzaamheden of
ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Ontbreekt deze bevoegdheid van de wederpartij tot het geven van (eenzijdige) instructies, dan
is sprake van zelfstandige arbeid. Uit de rechtspraak blijkt tevens dat deze
instructies niet feitelijk hoeven te worden gegeven, maar dat voldoende is
dat de mogelijkheid tot het geven van instructies bestaat. Het gaat niet
zozeer om een instructiebevoegdheid ten aanzien van de inhoud van het
werk, maar ten aanzien van de werkdiscipline. De verplichting tot het verrichten van arbeid kan worden afgeleid uit het bestaan van de instructiebevoegdheid van de werkgever. Het geven van inhoudelijke instructies en/of
aanwijzingen in de formele, organisatorische sfeer levert het vermoeden op
dat de werknemer verplicht is tot het verrichten van arbeid.
Loon
Artikel 7:616 bw bepaalt dat de werkgever aan de werknemer loon moet
betalen. Onder loon wordt de verschuldigde vergoeding voor de bedongen arbeid verstaan. Fooien gegeven door derden worden niet als loon
beschouwd, evenals de sociale premies voor de werknemersverzekeringen
en pensioenpremies afgedragen door de werkgever. Als de loonverplichting
ontbreekt en slecht een onkostenvergoeding wordt gegeven, is geen sprake
van een arbeidsovereenkomst. In ruil voor loon dient de werknemer arbeid
te verrichten. Welke arbeid wordt verricht doet niet ter zake, zelfs slapen
kan arbeid zijn. In het Jaeger-arrest wordt benadrukt dat alle diensttijd
arbeidstijd is, zelfs al wordt tijdens de diensttijd gerust. Het enige wat van
belang is, is dat de werknemer op de werkplek aanwezig is.
(Persoonlijke) arbeid
De arbeid dient wel, zoals uit artikel 7:659 bw blijkt, persoonlijk te worden
verricht door de werknemer. De werknemer mag zich niet zonder toestemming van de werkgever door een ander laten vervangen. Dat werkne-
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mers in de praktijk onderling diensten ruilen of elkaar vervangen gebeurt
met de stilzwijgende toestemming van de werkgever. Als een werknemer
zich zonder toestemming van zijn werkgever mag laten vervangen, is geen
sprake van een arbeidsovereenkomst. Een krantenbezorgster die zich bij
al haar werkzaamheden mag laten vervangen is volgens de Hoge Raad
niet werkzaam in loondienst. De verplichting arbeid persoonlijk te verrichten impliceert dat alleen natuurlijke personen een werknemer kunnen
zijn. Rechtspersonen kunnen, indien ze werkzaamheden verrichten voor
rekening en risico van het eigen bedrijf, geen werknemer zijn in dienst van
de wederpartij.
4.1.2

De overeenkomst tot aanneming van werk

De overeenkomst tot aanneming van werk is evenals de arbeidsovereenkomst een privaatrechtelijke bijzondere overeenkomst voor het verrichten
van werkzaamheden tegen beloning. Deze overeenkomst is evenals de opdrachtovereenkomst een overeenkomst waarmee zelfstandige arbeid juridisch is vormgegeven. Het verschil tussen deze twee overeenkomsten is dat
op grond van de overeenkomst tot aanneming van werk een product van
stoffelijke aard wordt geleverd, terwijl op grond van de opdrachtovereenkomst een dienst of enkele diensten worden geleverd. Met de invoering
van artikel 7:750 bw is artikel 7A:1639 bw, aan de hand waarvan de overeenkomst tot aanneming van werk daarvoor was vormgegeven, komen te
vervallen. Artikel 7:750 bw luidt:
1. ‘De aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtnemer, verbindt buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren,
tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.
2. Bestaat de tegenprestatie niet of niet geheel in geld, dan vindt deze titel toepassing, voor zover de aard van de tegenprestatie zich daartegen niet verzet.’

Voor de invoering van artikel 7:750 bw was de overeenkomst tot aanneming van werk een overeenkomst met veel contractvrijheid. De overeenkomst tot aanneming van werk kende weinig wettelijk vastgelegde rechten
en plichten. De enige verplichting van de aannemer was dat hij het afgesproken werk, dat ook louter uit arbeid kon bestaan, tot stand zou brengen
binnen de overeengekomen termijn. De aannemer hoefde zijn werkzaamheden niet persoonlijk te verrichten. Het stond de aannemer vrij een deel

 hr 13 december 1957, nj 1958, 35, Bakels (2000) p. 51.
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van het werk of het gehele werk uit te besteden aan anderen. Wel bleef de
aannemer verantwoordelijk over het uitbestede werk. Wat verder verplicht
was, was afhankelijk van de afspraken die de aannemer en de opdrachtgever onderling hadden gemaakt. Tegenover deze geringe verplichtingen
stonden weinig rechten. De aannemer had recht op een beloning, maar
verder waren de rechten van de aannemer afhankelijk van wat de aannemer en de opdrachtgever onderling hadden afgesproken.
Deze vrijheid van partijen onderling afspraken te maken is met de invoering van artikel 7:750 bw nauwelijks gewijzigd. Artikel 7:750 bw e.v. bevat
vooral financiële bepalingen, geeft aan hoe de prijs dient te worden bepaald, in welke gevallen de aannemer meerkosten in rekening kan brengen
en stelt regels voor de oplevering van het werk van stoffelijke aard. Artikel
7:751 bw regelt wederom dat de aannemer niet gebonden is het werk persoonlijk tot stand te brengen. De aannemer mag het werk of delen van het
werk door anderen tot stand laten brengen, op voorwaarde dat het onder
zijn leiding gebeurt en dat hij aansprakelijk blijft voor een deugdelijke
nakoming van de overeenkomst. Bij de overeenkomst tot aanneming van
werk ontbreekt de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever. Binnen de
grenzen van deze overeenkomst staat het de aannemer van werk vrij zelf te
bepalen op welke wijze hij zich verplicht werken van stoffelijke aard te verrichten en op welke wijze hij het beloofde resultaat tot stand wil brengen.
De inhoud van deze overeenkomst is contractueel overeengekomen en is
tot op zekere hoogte bepaald. Bij het aangaan van deze overeenkomst is
bekend welk product op welke voorwaarden wordt geleverd. De wetgever
ziet de overeenkomst tot aanneming van werk als een overeenkomst tussen
twee juridisch gelijkwaardige partijen.
4.1.3

De opdrachtovereenkomst

In het vervallen art 7A:1637 bw wordt de overeenkomst voor het verrichten
van enkele diensten genoemd maar niet nader omschreven. De overeenkomst voor het verrichten van enkele diensten is nooit in de wet gedefinieerd, maar in de literatuur wordt de volgende definitie gebruikt: van een
overeenkomst voor het verrichten van enkele diensten is sprake als tegen
beloning arbeid wordt verricht voor een ander zonder dat de daaraan ten
grondslag liggende rechtsrelatie wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst of als een overeenkomst tot aanneming van werk. Sinds 1 septem-
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ber 1993 wordt deze overeenkomst voor het verrichten van zelfstandige
werkzaamheden tegen beloning de opdrachtovereenkomst genoemd. Deze
overeenkomst wordt als een bijzondere overeenkomst geregeld in art. 7:400
bw. Artikel 7:400 bw lid 1 luidt:
‘De opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich met de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond
van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (tenzij zoals in
het geval van journalisten en kunstenaars de intellectuele of creatieve prestatie de
materiële prestatie overstijgt), het bewaren van zaken, het uitbrengen van werken
of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.’

De opdrachtovereenkomst is in navolging van haar voorganger, de overeenkomst voor het verrichten van enkele diensten, gedefinieerd als een
restcategorie. Als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk of een andere bijzondere overeenkomst,
is sprake van een opdrachtovereenkomst. De opdrachtovereenkomst is wel
ruimer geformuleerd dan de overeenkomst voor het verrichten van enkele
diensten. De opdrachtovereenkomst heeft niet alleen betrekking op de persoonlijke dienstverlening, maar ook op de commerciële dienstverlening.
De opdrachtovereenkomst kan worden gesloten tussen twee particulieren,
tussen twee professionele ondernemingen of tussen een professionele onderneming en een particulier, waarbij zowel de onderneming als de particulier
de opdrachtgever of opdrachtnemer kan zijn.
De belangrijkste voorwaarde voor het bestaan van een overeenkomst van
opdracht is evenals bij de overeenkomst tot aanneming van werk het ontbreken van ondergeschiktheid. Door het ontbreken van ondergeschiktheid
sluit de opdrachtovereenkomst nauw aan bij de overeenkomstig tot aanneming van werk, maar anders dan bij de aanneming van werk verbindt
de opdrachtovereenkomst alleen tot het verrichten van werk en niet tot het
bereiken van een resultaat. Door deze gerichtheid op het verrichten van
arbeid sluit de opdrachtovereenkomst weer nauw aan bij de arbeidsovereenkomst. Evenals een persoon werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst is de persoon werkzaam op basis van een opdrachtovereenkomst
gehouden de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren, mits de opdracht
met het oog op zijn persoon is verleend, en kan de opdrachtgever van
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deze opdrachtnemer instructies verlenen. Wat de opdrachtovereenkomst
onderscheidt van de arbeidsovereenkomst is de inhoud. De inhoud van de
opdrachtovereenkomst is tot op zekere hoogte bepaald. Bij het aangaan
van deze overeenkomst ligt contractueel vast welke dienst geleverd wordt.
Binnen de grenzen van de opdrachtovereenkomst is de opdrachtnemer vrij
te bepalen op welke wijze hij zich verplicht diensten te verrichten voor de
opdrachtgever.
De opdrachtovereenkomst kent een aantal wettelijke verplichtingen vastgelegd in artikel 7:400 bw tot en met 7:413 bw. Artikel 7:401 bw bepaalt dat
de opdrachtnemer zich als een goed opdrachtnemer dient te gedragen. In
artikel 7:402 bw is de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever vastgelegd. Deze instructiebevoegdheid van de opdrachtgever blijft beperkt tot de
uitvoering van de opdracht. Artikel 7:402 bw is tweeledig en luidt:
1. ‘De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de
hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige
redenen.’

De opdrachtgever heeft verder niet vanzelfsprekend instructiebevoegdheid
wat werktijden en werkindeling van de opdrachtnemer betreft. Hoe ver de
instructiebevoegdheid van de opdrachtgever in de praktijk gaat, is afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Artikel 7:402 lid 2 bw bepaalt
dat de opdrachtnemer de opdracht wegens gewichtige reden kan opzeggen. Verder kan de opdrachtnemer op basis van artikel 7:408 lid 2 bw de
overeenkomst alleen opzeggen, indien deze voor onbepaalde tijd is aangegaan en geen vanzelfsprekend einde (voltooiing) kent. De opdrachtnemer
is op grond van artikel 7:403 bw verplicht de opdrachtgever op de hoogte
te houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en is
verplicht verantwoording over deze werkzaamheden af te leggen. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever direct op de hoogte te brengen
als zijn werkzaamheden afgerond zijn, ook als de opdrachtnemer eerder
klaar is dan afgesproken.
De opdrachtnemer is in bepaalde gevallen gebonden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten met gevolg dat deze zich niet zomaar kan
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laten vervangen door een andere opdrachtnemer of een andere werkende.
Artikel 7:404 bw luidt:
‘Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden
de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten,
behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.’

Dat de wetgever is overgegaan tot de wettelijke bepaling dat de opdrachtnemer gebonden is de opdracht persoonlijk uit te voeren heeft te maken
met het gegeven dat vrije beroepsbeoefenaars vaak binnen het grotere
verband van een besloten vennootschap of een maatschap opereren en
dat dit soort samenwerkingsvormen ertoe leidt dat vervanging bij ziekte en
vakantie door collega’s of medewerkers gebruikelijk is. Deze ontwikkeling is
ongewenst indien de vervanger van de opdrachtnemer een ondergeschikte
van de opdrachtnemer betreft in wie de opdrachtgever geen vertrouwen
heeft.
De wettelijke verplichtingen van de opdrachtgevers zijn vooral van financiële aard. Artikel 7:405 lid 1 bw verplicht de opdrachtgever, indien
de opdrachtovereenkomst door de opdrachtnemer in de uitvoering van
zijn beroep of bedrijf is aangegaan, tot betaling van loon. Een wettelijk
betalingstermijn voor dit loon is echter niet overeengekomen. Wordt de
overeenkomst buiten het beroep of bedrijf van de opdrachtnemer gesloten,
dan is geen loon verschuldigd, tenzij op grond van de overeenkomst of
aanvullend recht anders moet worden aangenomen. Als over de hoogte van
het loon geen nadere afspraken zijn gemaakt, wordt de hoogte van het loon
bepaald aan de hand van de redelijkheid en billijkheid, zo bepaalt artikel
7:404 lid 2 bw.
Artikel 7:405 bw regelt dat de opdrachtgever de kosten van de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze nog niet zijn
inbegrepen in het loon, dient te vergoeden, evenals de schade die de opdrachtnemer ontoerekenbaar lijdt ten gevolge van de uitvoering van de
opdracht. De opdrachtgever kan volgens artikel 7:408 lid 1 bw de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Een schadevergoeding kan niet van deze
opdrachtgever worden geëist wegens het opzeggen van de overeenkomst.

 Verhulp (2002) p. 13-14.
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4.1.4

Het onderscheid tussen de overeenkomsten

De opdrachtovereenkomst blijkt, door de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever en de persoonlijke verrichting door de opdrachtnemer, dicht
bij de arbeidsovereenkomst te liggen. In theorie blijkt een aantal duidelijke
verschillen aan te wijzen tussen de arbeidsovereenkomst en de twee andere
overeenkomsten. Deze verschillen blijken in de praktijk minder eenvoudig
te onderscheiden.
Inhoud en duur
De inhoud van de arbeidsovereenkomst is onbepaald, terwijl de inhoud
van zowel de overeenkomst tot aanneming van werk als de opdrachtovereenkomst bepaald is. Dit hangt samen met de veronderstelling, dat een
arbeidsovereenkomst, in tegenstelling tot de twee overeenkomsten voor
zelfstandige arbeid, voor langere duur is aangegaan. De beide overeenkomsten voor zelfstandige arbeid kenmerken zich in principe door het
incidentele karakter. Men levert een product of dienst en het moment dat
het product of de dienst is geleverd, eindigt de overeenkomst en gaat de
aannemer of opdrachtnemer een nieuwe overeenkomst aan met een andere
opdrachtgever. Aannemers en opdrachtnemers werken in principe voor
meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd of achter elkaar. Dit onderscheidt
hen van de werknemer die over het algemeen voor één werkgever, misschien twee werkgevers, werkt. Desondanks is de inhoud en duur van de
overeenkomst niet onderscheidend genoeg, omdat de prestatie, de dienst
die een opdrachtnemer moet leveren niet altijd vooraf even duidelijk is bepaald en omdat opdrachtnemers regelmatig overeenkomsten voor langere
duur aangaan. Sommige opdrachtnemers gaan zelfs overeenkomsten voor
onbepaalde duur aan. Tegelijkertijd kan een arbeidsovereenkomst van zeer
korte duur zijn.
Gezagsverhouding
Een werkgever mag meer dan een opdrachtgever. Een werkgever mag
(eenzijdige) instructies geven, die verder strekken dan de uitvoering van de
werkzaamheden. Een werkgever mag instructies geven ter bevordering van
de goede orde binnen de organisatie. Nu hoeft de werkgever deze instructies niet te geven, maar het feit dat de werkgever deze instructies mag en
kan geven, is van belang. De opdrachtgever mag geen instructies geven, die
geen verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden en mag
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de instructies of condities, op basis waarvan de opdracht wordt uitgevoerd,
niet eenzijdig wijzigen. Hij dient dit in overleg met de opdrachtnemer te
doen.
Persoonlijke verrichting
Een werknemer moet zijn werkzaamheden persoonlijk verrichten en mag
zich alleen laten vervangen met (stilzwijgende) toestemming van de werkgever. Een opdrachtnemer heeft deze toestemming niet nodig en mag in
bepaalde omstandigheden zijn werk zelfs uitbesteden. Het komt echter
voor, dat zowel de opdrachtnemer als de aannemer de werkzaamheden
persoonlijk verrichten, doordat de opdracht met het oog op hun persoon is
verleend of doordat het werk aan niemand valt uit te besteden.
4.2

De arbeidsrelaties en de beschermende bepalingen

Aan de arbeidsovereenkomst zijn, in tegenstelling tot aan twee overeenkomsten voor zelfstandige arbeid, rechtsbeschermende bepalingen opgehangen of zoals Van der Heijden metaforisch toelicht: het hebben van een
arbeidsovereenkomst geeft toegang tot het gebouw van het sociaal recht.
De achterliggende gedachte is dat de werknemer een juridisch ondergeschikte en een economisch zwakkere positie inneemt ten opzichte van de
werkgever. Het gevolg hiervan is dat de werknemer beschermd dient te
worden tegen de werkgever. Het sociaal recht compenseert de juridische
ondergeschiktheid en economische afhankelijkheid van de werknemer door
meer rechten aan de werknemer te verlenen en deze rechten dwingend
op te leggen. Het sociaal recht poogt het evenwicht tussen werkgever en
werknemer te herstellen. Deze bescherming is dwingend vastgelegd, zodat
ontduiking van deze bescherming wordt voorkomen.
Een werknemer wordt beschermd door ontslagverboden en ontslagvergunningen en geniet ontslagbescherming. De juridische ondergeschiktheid
van een werknemer wordt verder gecompenseerd door de toegang tot de
werknemersverzekeringen zw, wia en ww. De werknemer heeft recht op
loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bepaalde groepen
werknemers hebben in het geval van ziekte recht op een zw-uitkering. In
het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid geeft de wia de werknemer
recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In het geval van werkloosheid, waar de werknemer zelf geen schuld aan heeft, heeft deze werknemer
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recht op een werkloosheidsuitkering op grond van de ww. Een werknemer
valt tevens onder de beschermende werking van andere wetten, zoals de
Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg, de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet) en de Wet minimumloon en de minimumvakantiebijslag (wmm).
Ook leidt de arbeidsovereenkomst tot bovenrechtelijke aansprakelijkheid op
basis van de Wet cao. De zelfstandigen zijn niet juridisch ondergeschikt
aan en economisch afhankelijk van de opdrachtgever en hebben in principe
geen toegang tot de beschermende bepalingen van het sociaal recht, maar
deze regel kent vele uitzonderingen, zoals werkzaam zijn in fictieve dienstbetrekking en de vrijwillige voortzetting van de werknemersverzekeringen.
Deze uitzonderingen worden in hoofdstuk 5 en 7 nader toegelicht.
4.2.1

Uitbreiding van de personenkring

De meeste wetten die arbeidsrechtelijke bescherming bieden, zijn tevens
voor bepaalde groepen zelfstandigen van toepassing. Veel wetten hebben
een ruimere personenkring, waardoor meer werkenden dan alleen de werknemers onder de werking van deze wetten vallen.
Minimumloon
Op basis van artikel 3, lid 1 van de wmm is mogelijk bepaalde arbeidsverhoudingen, zoals die van de thuiswerkers, gelijk te stellen aan de dienstbetrekking. De voorwaarden voor deze gelijkstelling staan in artikel 2 wmm.
De voorwaarden zijn dat deze arbeid persoonlijk wordt verricht, niet bijkomstig van aard is en in maatschappelijk opzicht gelijk te stellen is met
de dienstbetrekking. Ook mag deze arbeid niet verricht worden in de
zelfstandig uitoefening van een beroep of bedrijf of voor meer dan twee
opdrachtgevers worden verricht. Wel dient deze arbeid duurzaam te zijn,
de duur van de arbeidsverhouding moet tenminste drie maanden bedragen,
waarbij de periode gedurende welke geen arbeid wordt verricht minder dan
31 dagen is.
Arbeidsomstandigheden
Werknemers vallen onder de werking van de arbowet. De meeste zelfstandigen zijn uitgesloten van deze wet. Niet hun opdrachtgevers, maar zij zelf
zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Wel kan
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een zelfstandige op basis van artikel 7:658 bw de opdrachtgever aansprakelijk stellen als hij schade lijdt in de uitvoering van zijn werkzaamheden.
In artikel 16, lid 7 van de arbowet staat dat met een algemene maatregel
van bestuur geregeld kan worden dat bepaalde voorschriften ook door de
zelfstandigen worden nageleefd. Zo zijn de zelfstandigen verplicht richtlijnen na te leven voor zover deze betrekking hebben op arbeid waaraan
bijzondere gevaren voor de veiligheid of gezondheid zijn verbonden. In
artikel 9.5 van de arbowet is vastgelegd dat zelfstandigen in de bouwnijverheid, zelfstandige duikers, zelfstandige kraanmachinisten en zelfstandigen
die werken met gevaarlijke en/of brandbare stoffen verplicht zijn bepaalde
voorschriften en verboden te volgen. Artikel 10 zondert de zelfstandigen
weer van bepaalde verplichtingen uit. Zelfstandigen zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van hun klanten, maar zijn wel verantwoordelijk voor
de veiligheid en gezondheid van stagiaires. Vrijwilligers zijn uitgesloten van
deze bepaling.
Collectieve arbeidsvoorwaarden
Artikel 1 lid 2 van de Wet cao bepaalt dat de arbeidsvoorwaarden die in
de cao zijn geregeld, van toepassing zijn op zelfstandigen. Het is mogelijk
de zelfstandigen en de werknemers gelijke rechten en plichten te geven,
maar in de praktijk komt deze uitbreiding van de werkingssfeer van de cao
nauwelijks voor.
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
De zelfstandigen, mits ze meer dan twee opdrachtgevers hebben, vallen
buiten de werking van het bba, waardoor de ontslagverboden en de ontslagvergunning niet van toepassing is op hen. Wel kunnen ze contractueel enige vorm van ontslagbescherming afdwingen. Zelfstandigen die voor
minder dan twee opdrachtgevers werken vallen onder bepaalde omstandigheden onder het bba. In het bba is mogelijk gemaakt dat onder bepaalde omstandigheden een overeenkomst tot aanneming van werk of een
opdrachtovereenkomst in geval van ontslag opgevat kan worden als een
arbeidsovereenkomst. In deze wet is opgenomen dat, indien een overeenkomst gezien wordt als een arbeidsovereenkomst in de zin van het bba, het
ontslagverbod geldt en dat toestemming van het cwi voor ontslag nodig is.
Een werknemer in de zin van het bba is:
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‘Degene, die persoonlijke arbeid verricht voor een ander, tenzij hij dergelijke arbeid
in den regel voor meer dan twee anderen verricht of hij zich door meer dan twee
andere personen, niet zijnde zijn echtgenoot of geregistreerd partner of bij hem inwonende bloedverwanten of aanverwachten of pleegkinderen, laat bijstaan of deze
arbeid voor hem slechts een bijkomstige werkzaamheid is.’

Alle aannemers en opdrachtnemers die de arbeid persoonlijk en bijgestaan
door minder dan twee personeelsleden (familieleden worden niet gezien
als personeelsleden) verrichten, niet voor meer dan twee opdrachtgevers
werken en voor wie de arbeid niet bijkomstig van aard is, vallen onder de
beschermende werking van het bba. Door deze bepaling zijn de meeste
afhankelijke aannemers en opdrachtnemers onder de werking van het bba
gebracht, waardoor de ontslagverboden, zoals in het bba geformuleerd, ook
voor hen gelden en ze een zekere vorm van ontslagbescherming genieten.
Er is een ontslagvergunning nodig om hen te kunnen ontslaan
Staat het de werkende echter vrij zich zonder toestemming van de opdrachtgever te laten vervangen, dan wordt deze werkende niet langer opgevat als een werknemer in de zin van de bba. Dat deze zelfstandigen opgevat
worden als werknemers voor de bba houdt in dat ze zich, mits ze een
overeenkomst voor onbepaalde duur zijn aangegaan, kunnen beroepen op
het bestaan van een ontslagvergunning als hun overeenkomst is opgezegd.
Indien ze een overeenkomst voor bepaalde duur zijn aangegaan, speelt de
bba geen enkele rol. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege en niet
door opzegging. De aannemers en opdrachtnemers die meer dan twee
opdrachtgevers hebben vallen buiten de werking van het bba en kennen
geen enkele vorm van wettelijke ontslagbescherming. Verder blijft het de
vraag wat precies verstaan wordt onder arbeid die bijkomstig van aard is.
Waar het precieze omslagpunt ligt tussen ‘bijkomstige arbeid’ en ‘niet-bijkomstige’ arbeid valt niet met zekerheid te zeggen.
Het werknemersbegrip in het bba is dus door de toevoeging van bepaalde aannemers en opdrachtgevers ruimer geformuleerd dan in het bw.
Tegelijkertijd is het werknemersbegrip in het bba beperkter geformuleerd
dan in het bw, omdat op basis van artikel 2 bba bepaalde groepen werknemers, zoals werknemers in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, onderwijzend en docerend personeel, geestelijken en het onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijke personeel, juist zijn uitgesloten van het bba.
Het is mogelijk op basis van artikel 6 lid 9 bba dga’s buiten de werkssfeer
van het bba te houden en een ontheffing voor ontslagverboden ten aanzien
van deze groep aan te vragen.
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4.2.2

Dwingend recht

Dat aan de arbeidsovereenkomst beschermende bepalingen zijn verbonden,
heeft consequenties voor de beide overeenkomsten voor het verrichten van
zelfstandige arbeid. Het huidige recht is zodanig geformuleerd dat het mogelijk is dat een door de partijen overeengekomen overeenkomst voor het
verrichten van zelfstandige arbeid feitelijk een arbeidsovereenkomst is, mits
voldaan is aan de drie voorwaarden van de arbeidsovereenkomst: gezag,
loon en arbeid. Indien voldaan is aan deze voorwaarden is ongeacht de
benaming die de betrokken partijen aan de overeenkomst geven sprake
van een arbeidsovereenkomst. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst,
zijn alle bepalingen van boek 7 titel 10 bw van toepassing, ongeacht of de
partijen dit ook willen.
Door de bepalingen van dwingend recht in de arbeidsovereenkomst
kunnen betrokken partijen bij een bepaalde arbeidsverhouding niet zelf
uitmaken of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst. De benaming die partijen aan hun arbeidsrelatie geven is niet
doorslaggevend. Doorslaggevend is of de gemaakte afspraken en de feitelijke omstandigheden overeenkomen met de definitie van de arbeidsovereenkomst. Het laatste woord hierover is aan de rechter die moet beoordelen of hetgeen de partijen zijn overeenkomen en hetgeen zich feitelijk
sindsdien heeft afgespeeld tussen de partijen valt onder de definitie van de
arbeidsovereenkomst. Het dwingende aspect van de arbeidsovereenkomst
is bepaald in artikel 7:610 lid 2 bw:
‘Indien een overeenkomst zowel aan de beschrijving van de arbeidsovereenkomst
(artikel 7:610 lid 1 bw) voldoet als aan die van een andere door de wet geregelde
bijzonder soort van overeenkomst, zijn de bepalingen van de arbeidsovereenkomst
en de voor de andere soort van overeenkomst naast elkaar van toepassing. In geval
van strijd zijn de bepalingen van de arbeidsovereenkomst van toepassing.’

Het dwingende recht van de arbeidsovereenkomst leidt ertoe dat, indien
vaststaat dat aan de voorwaarden van artikel 7:610 bw is voldaan, het de
werknemer niet vrij staat met een werkgever een overeenkomst aan te
gaan die geen arbeidsovereenkomst is. Het staat een werknemer niet vrij
met zijn werkgever af te spreken dat de beschermende bepalingen of een
deel van deze beschermende bepalingen van het arbeidsrecht niet van
toepassing zijn. Het arbeidsrecht beschermt de werknemer niet alleen tegen zijn sterkere wederpartij, de werkgever, maar ook tegen zichzelf. Een
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werknemer en een werkgever kunnen de arbeidsrechtelijke bescherming
niet wegcontracteren. Afwijking van de dwingende wettelijke bepalingen
is niet toegestaan. De contractvrijheid van de partijen is binnen een arbeidsovereenkomst beperkt. Aan de arbeidsovereenkomst ligt niet zozeer de
partijautonomie, maar een bescherminggedachte ten grondslag.
4.2.3

Rechtsvermoeden

De bescherming van economisch afhankelijke zelfstandigen is versterkt
door de toevoeging van het zogenaamde rechtsvermoeden aan de arbeidsovereenkomst, dat met de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid in
1999 heeft plaatsgevonden. Dit rechtsvermoeden stond al in het voorontwerp van Levenbach voor de arbeidsovereenkomst in het Nbw (1993), maar
werd niet opgenomen in de uiteindelijke wettekst. De reden hiervoor was
dat de betekenis van het rechtsvermoeden voor de rechtspraktijk slecht te
overzien was. Men liet eventuele ontwikkelingen liever over de rechtspraak.
Met de Wet flexibiliteit en zekerheid is het rechtsvermoeden ingevoerd en
is de reikwijdte van het arbeidsrecht uitbreid door twee artikelen toe te voegen aan de definitie van de arbeidsovereenkomst in artikel 7:610 bw. Het
doel van deze twee artikelen is bepaalde arbeidsrelaties die maatschappelijk
gelijk te stellen zijn met de arbeidsovereenkomst, maar dat in juridische
opzicht niet zijn, onder de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht
te brengen. Dat doet men door het juridische vermoeden op te nemen dat
de betreffende arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is.
Het eerste van de twee artikelen is van belang voor de zelfstandigen. Met
de invoering van artikel 7:610a bw is een rechtsvermoeden omtrent het bestaan van een arbeidsovereenkomst ingevoerd. Door een rechtsvermoeden
wordt de bewijslast omgekeerd. De opdrachtgever zal moeten bewijzen dat
geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst
tot aanneming van werk of een opdrachtovereenkomst. De zelfstandige
hoeft niet langer te bewijzen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst,
maar hoeft alleen te stellen dat is voldaan aan het rechtsvermoeden. Indien
de werkgever kan aantonen dat van een arbeidsovereenkomst geen sprake
is, zal de zelfstandige op zijn beurt moeten aantonen dat de argumentatie
en het bewijsmateriaal van de werkgever ondeugdelijk zijn. Artikel 7:610a
luidt:
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‘Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie
opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende tenminste twintig uren per
maand arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens een
arbeidsovereenkomst.’

Het rechtsvermoeden omvat dezelfde zelfstandigen die al eerder door het
bba ontslagbescherming genoten, maar heeft een ruimere werking. Het
rechtsvermoeden is namelijk van toepassing op alle zelfstandigen die voor
een langere duur (gedurende drie maanden) en regelmatig (wekelijks of 20
uur per maand) voor dezelfde opdrachtgever werken. Het rechtsvermoeden
geeft richting aan wat verstaan wordt onder niet-bijkomstige arbeid. De
ondergrens van 20 uur per maand, zoals geformuleerd in het rechtsvermoeden, sluit perfect aan bij de ondergrens van vijf uur per week, zoals
geformuleerd in de ww. Arbeid die een omvang van minder dan vijf uur
per week heeft, wordt gezien als bijkomstige arbeid.
4.2.4

Het onderscheid in bescherming

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst gesloten tussen twee juridisch
ongelijkwaardige partijen. De werknemer is in vergelijking met de werkgever de zwakkere partij. Deze ongelijkheid van de werknemer dient gecompenseerd te worden met beschermende bepalingen van dwingend recht.
De overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst
daarentegen zijn overeenkomsten gesloten tussen juridisch gelijkwaardige
partijen. De opdrachtovereenkomst is regelend van aard. Het legt de afspraken tussen de twee gelijkwaardige partijen vast. De veronderstelling,
gezien het ontbreken van dwingende bepalingen, is dat de partijen zich
houden aan deze afspraken.
Beschermende en dwingende bepalingen
Verhulp is van mening dat de opdrachtovereenkomst, in tegenstelling tot
de arbeidsovereenkomst die dwingend recht bevat, een bijzondere zwakke
vorm van regelend recht bevat. Afwijking van de opdrachtovereenkomst is
niet alleen mogelijk per contract, maar ook door gewoonte of gebruik. De
opdrachtgever kan met name in veel gevallen afwijken van zijn wettelijke
verplichtingen. De wettelijke verplichtingen van de opdrachtnemers, zoals
de verplichting de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en de verplichting zich te houden aan de instructies van de opdrachtgever, doen anders
dan de verplichtingen van de aannemers nauwelijks onder voor die van de
werknemers. De verklaring hiervoor is dat de opdrachtnemer zich evenals
de werknemer verbindt tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van een prestatie die niet van meet af aan vaststaan, terwijl voor de
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aannemer vooraf vaststaat welke prestatie deze gaat leveren. De opdrachtnemer heeft volgens Boot zelfs een sterkere uitvoeringsverplichting dan de
werknemer, maar geniet minder bescherming dan deze werknemer. Zo
is bijvoorbeeld vastgelegd dat de opdrachtgever de opdrachtnemer loon
moet betalen, maar het termijn waarbinnen deze opdrachtnemer betaald
dient te worden is niet vastgelegd. Het valt Boot op dat daar waar binnen
de opdrachtovereenkomst bescherming aan een van beide partijen wordt
gegeven, de bescherming niet zozeer de opdrachtnemer (de werker) betreft,
maar juist de opdrachtgever. De werknemer die het niet eens is met een
aanwijzing van de werkgever mag met inachtneming van de opzegtermijn
altijd opzeggen, terwijl de opdrachtnemer alleen mag opzeggen wegens een
gewichtige reden of wanneer de opdrachtovereenkomst voor onbepaalde
tijd is aangegaan.
Rechtsvermoedens
Met de invoering van het bba en met name met de invoering van het
rechtsvermoeden in 1999 is gepoogd de juridische positie van zelfstandigen,
vooral diegenen die maatschappelijk gezien vergelijkbaar zijn met werknemers, te verbeteren. Volgens Van der Heijden is met de invoering van dit
weerlegbaar rechtsvermoeden over het bestaan van de arbeidsverhouding
beoogd, die zelfstandige wiens positie wel erg veel lijkt op die van een werknemer, namelijk de zelfstandigen die economisch afhankelijk zijn van één of
twee opdrachtgevers, onder de werking van het arbeidsrecht te brengen.
Verhulp is van mening dat met de invoering van het rechtsvermoeden
van artikel 7:610a vooral is beoogd de processuele positie van de werknemer te versterken en niet zozeer de rechtspositie van de zelfstandige te
verbeteren. Het is de vraag of het de bedoeling van de wetgever is te streven naar een verbetering van de positie van de afhankelijke zelfstandigen
door hen onder de werking van het arbeidsrecht te brengen. De regering
lijkt volgens Verhulp weinig te voelen andere arbeidsverhoudingen dan
de arbeidsovereenkomst onder de werking van de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht te brengen. Verhulp erkent dat de huidige wet
mogelijkheden biedt economisch afhankelijke zelfstandigen te beschermen.
Rechtsbescherming is een grondslag van het arbeidsrecht. Om te zorgen
dat de juiste werkenden die bescherming ook krijgen is het noodzakelijk te
komen tot een duidelijke juridische definiëring van het onderscheid tussen
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de arbeidsovereenkomst aan de ene kant en de overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst aan de andere kant.
In het evaluatieonderzoek van de Wet flexibiliteit en zekerheid van Van
de Toren en c.s. uit 2002 worden freelancers, zzp’ers en thuiswerkers gerekend tot de zelfstandigen. Eén op de drie werkgevers, met name werkgevers
van middelgrote bedrijven, die werken met zelfstandigen, geeft aan dat het
rechtsvermoeden over het bestaan van een arbeidsovereenkomst die met
de Wet flexibiliteit en zekerheid is ingevoerd een probleem vormt bij het
inzetten van zelfstandigen. Dit probleem lost men op door de zelfstandige
een tijdelijk contract aan te bieden of door anderszins vast te leggen dat het
tijdelijk werk betreft. Verder stelt 31% van deze werkgevers dat in het kader
van het rechtsvermoeden procedures aanhangig zijn gemaakt, die veelal in
het voordeel van de werkgever zijn beslist. Het recht op een arbeidsovereenkomst van zelfstandigen bij regelmatige inschakeling heeft voor 16% van
de bedrijven die met zelfstandigen werken, negatieve effecten gehad. Voor
ruim 75% van deze groep werkgevers zijn de effecten neutraal. Van de
totale onderzochte groep die zichzelf zelfstandige noemt, heeft bijna 30%
steeds voor één en dezelfde opdrachtgever gewerkt. Zo’n 86% van deze
zelfstandigen heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens gedurende drie
maanden minstens twintig uur gewerkt voor één opdrachtgever of wel eens
gedurende drie maanden iedere week voor dezelfde opdrachtgever gewerkt.
Vrijwel niemand van deze zelfstandigen geeft een beroep gedaan op het
rechtsvermoeden over het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Veelal
was dat, omdat men niet wist waar men recht op heeft, maar ook omdat
men tevreden is met het contract dat men heeft.
De redenering van de Haagse rechtbank ten aanzien van de cmg bv is
dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest met de Wet flexibiliteit
en zekerheid de zelfstandigen onder de bescherming van het arbeidsrecht te
brengen. De praktijk heeft Verhulp gelijk gegeven. De invoering van het
rechtsvermoeden heeft, ondanks de mogelijkheden, in de praktijk weinig
veranderingen in de positie van de zelfstandigen gebracht. Rechters zijn in
die enkele gevallen, dat opdrachtnemers een beroep doen op het rechtsvermoeden, van mening dat het rechtsvermoeden van deze opdrachtnemers een arbeidsoverkomst te hebben door de betreffende opdrachtgevers
is weerlegd.
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4.3

Jurisprudentie van de Hoge Raad

Als een gevolg van de wijze waarop de drie overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden tegen beloning in het Burgerlijk Wetboek zijn
geformuleerd, bestaat een bepaald grensgebied tussen de drie overeenkomsten. De drie overeenkomsten overlappen elkaar enigszins. Sommige werkenden kunnen evengoed werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst als op basis een opdrachtovereenkomst. Juristen stellen dat binnen
dit grensgebied een bepaalde autonomie oftewel contractvrijheid bestaat.
Volgens Verhulp hecht de Hoge Raad zwaar aan deze contractvrijheid.
Er bestaat in het algemeen geen verplichting tot het aangaan van een
arbeidsovereenkomst. Men dient ervan uit te gaan dat beide partijen een
overeenkomst met elkaar willen sluiten. In die zin doet het arbeidsrecht niet
af aan de contractvrijheid.
In de jurisprudentie wordt gepoogd een balans te vinden tussen de theorie en de praktijk. In theorie zijn de zelfstandigen en de werknemers duidelijk van elkaar te onderscheiden. Een werknemer levert onder gezag van
de werkgever arbeid. De zelfstandige levert zelfstandig en voor eigen risico
en rekening een goed of een dienst. In de praktijk blijken de zelfstandigen
regelmatig dezelfde werkzaamheden te verrichten als de werknemers en
voeren ze deze werkzaamheden ook onder dezelfde omstandigheden uit.
De Hoge Raad dient desgevraagd te beoordelen of de juridische status van
een werkende, ofwel hetgeen partijen zijn overeengekomen, past bij hetgeen zich feitelijk heeft voortgedaan tussen de partijen. De Hoge Raad kijkt
naar de feitelijke omstandigheden, waaronder deze werkende zijn werkzaamheden verricht. Daarbij wordt nooit de bedoeling van de partijen uit
het oog verloren. Juristen merken op dat het van groot belang is te kijken
naar de bedoeling van de partijen en te kijken naar wat voor kwalificatie
zij zelf aan hun arbeidsverhouding geven. Contractvrijheid gaat immers
boven het arbeidsovereenkomstenrecht.
De meeste arresten van de Hoge Raad die de vraag betreffen of sprake
is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst vloeien voort
uit het feit dat onenigheid bestaat over de beëindiging van de overeenkomst. Veelal is de zelfstandige het niet eens met het ‘ontslag’ en doet deze
een beroep op het ontslagverbod van de bba of op het rechtsvermoeden
een arbeidsovereenkomst te hebben. De arbeidsovereenkomst wordt door
de zelfstandige verondersteld te bestaan, omdat hij de arbeid persoonlijk
dient te verrichten, omdat hij onder het onder het gezag van de opdrachtgever werkt of omdat het blijkt uit de bedoeling van de partijen. Soms
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maakt een zelfstandige de gang naar de rechtbank, omdat hij van mening
is dat hij dezelfde rechten in de zin van minimumloon of een aanvullende
pensioenregeling als een werknemer zou moeten hebben.
4.3.1

Persoonlijke verrichting

In een aantal arresten wordt een uitspraak gedaan over de vraag of sprake
is van een opdrachtovereenkomst, indien de zelfstandige wordt geacht de
werkzaamheden persoonlijk te verrichten. In artikel 7:404 bw is bepaald
dat in het geval de opdracht met het oog op de opdrachtnemer is verleend,
de opdrachtnemer gehouden is de opdracht persoonlijk uit te voeren. In
principe laat de opdrachtovereenkomst toe dat de opdrachtnemer verplicht
is de werkzaamheden persoonlijk te verrichten. De persoonlijke verrichting
is een aspect van de opdrachtovereenkomst, waarop deze de arbeidsovereenkomst dicht nadert.
Het Zwarthoofd/Parool-arrest betreft een uitspraak over het zelfstandig
verrichten van werkzaamheden. Mevrouw Zwarthoofd regelt het bezorgen
van de kranten, is niet verplicht de kranten persoonlijk te bezorgen, int
in bepaalde gevallen het abonnementsgeld en geeft adreswijzigingen van
abonnees door. Na acht jaar wordt ze ontslagen en ze vecht haar ontslag
aan. De Hoge Raad is van mening dat mevrouw werkzaam is op basis
van opdrachtovereenkomst, omdat ze zich in al haar werkzaamheden mag
laten vervangen. Volgens Boot sluit deze uitspraak aan bij wat hij de oude
jurisprudentie noemt, jurisprudentie uit de eerste helft van de twintigste
eeuw, zoals het Boefje-arrest waarin een actrice wordt geacht een arbeidsovereenkomst te hebben, omdat ze deel uitmaakt van een toneelstuk dat
onder de leiding van een regisseur wordt uitgevoerd. In de oude jurisprudentie wordt erg naar de letter van de overeenkomst gekeken en of sprake
is van een gezagsverhouding.
Een ander voorbeeld van oude jurisprudentie is het Heger/Geïllustreerde
Pers-arrest. Dit arrest betreft de vraag of het persoonlijk verrichten van
het werk ertoe leidt dat een opdrachtovereenkomst onder de werking van
het bba valt. Heger werkt als een wederverkoper voor de Geïllustreerde
Pers. Als de Geïllustreerde Pers de rechtsverhouding beëindigt, is Heger
van mening dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat krachtens
het bba toestemming voor ontslag nodig is. Geïllustreerde Pers is van mening dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat Heger niet
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verplicht is de arbeid zelf te verrichten. Heger mag zich laten vervangen
en Heger blijkt van deze vrijheid gebruik te hebben gemaakt tijdens ziekte.
Deze omstandigheid heeft tot gevolg dat de Hoge Raad oordeelt dat geen
sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met dit arrest heeft de Hoge Raad
duidelijk gemaakt dat indien onderling is overeengekomen dat de opdrachtnemer de opdracht niet persoonlijk hoeft te verrichten, maar de opdrachtnemer in de praktijk de opdracht feitelijk wel persoonlijk heeft uitgevoerd,
de opdrachtnemer geen werknemer in de zin van het bba is geworden.
Alleen als de persoonlijke arbeidsverrichting contractueel is overeengekomen, is volgens de Hoge Raad sprake van een arbeidsovereenkomst in de
zin van het bba.
Dat de verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten niet doorslaggevend is voor het hebben van een arbeidsovereenkomst, blijkt uit het mce/
Schoenmaker-arrest. Dit arrest betreft de vraag of van een arbeidsovereenkomst kan worden gesproken, als de opdrachtnemer (in dit geval een
zangeres) gebonden is aan contractueel vastgelegde werktijden. De Hoge
Raad stelt dat uit één enkele omstandigheid niet valt af te leiden of sprake
is van een gezagsverhouding. Daartoe is meer vereist, onder meer dat de
werkgever zeggenschap heeft bedongen over de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De gebondenheid aan vaste werktijden
en de verplichting tot het persoonlijk verrichten van de arbeid worden niet
voldoende geacht om een arbeidsovereenkomst aan te nemen.
4.3.2

Instructiebevoegdheid

In een aantal arresten over het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst
en opdrachtovereenkomst wordt een uitspraak gedaan over de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever. Deze instructiebevoegdheid van de
opdrachtgever is wettelijk vastgelegd in artikel 7:402 bw. Deze instructiebevoegdheid heeft alleen betrekking op de inhoud van de werkzaamheden.
De opdrachtgever mag geen instructies geven, die verder strekken dan de
inhoud van de werkzaamheden. De vraag is waar de grens van de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever ligt.
Duurzame arbeid
Het Striptease-arrest betreft de vraag in hoeverre sprake is van een aanwijzingsbevoegdheid voor degene die als werkgever zou kunnen worden
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gezien. Aangezien het etablissement, waar de danseressen werken, geen
enkele zeggenschap heeft over de wijze waarop de werkzaamheden worden
verricht, is volgens de Hoge Raad geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Boot ziet dit arrest als een breuk met de oude jurisprudentie, waarin
precies wordt gekeken naar de mate van instructiebevoegdheid en of sprake
is van een gezagsverhouding. De Hoge Raad is in dit arrest voorbij gegaan
aan het feit dat de danseressen verplicht zijn deel te nemen aan de repetities, wat in het Boefje-arrest de reden is geweest aan te nemen dat sprake
is van een gezagsverhouding.
De Hoge Raad beantwoordt in het Animeermeisjes-arrest (dat een
strafzaak is die belastingontduiking betreft) de vraag of animeermeisjes en
danseressen ondergeschikt zijn aan hun opdrachtgever anders dan in het
Striptease-arrest. De Hoge Raad stelt dat niet doorslaggevend is of de
dader aanwijzingen geeft waarnaar de werkzaamheden dienen te worden
verricht, maar dat doorslaggevend is of de dader bevoegd is bindende aanwijzingen of opdrachten te geven ten aanzien van de inhoud van de werkzaamheden, de wijze van uitvoering daarvan en/of de tijden waarop die
werkzaamheden worden verricht. De Hoge Raad stelt in deze zaak vast dat
sprake is van een gezagsverhouding, omdat de dader bevoegd is instructies
te geven. De dader is een werkgever.
De Hoge Raad heeft in soortgelijke arresten als het Animeermeisjes-arrest
dezelfde uitspraak gedaan als in het Striptease-arrest. De Hoge Raad stelt
dat een vertaalster niet noodzakelijk in dienst is van haar opdrachtgever,
ook al is deze opdrachtgever bevoegd aanwijzigen met betrekking tot de
vertaling te geven. De verplichting een incidentele opdracht te vervullen
aan de hand van aanwijzingen van de opdrachtgever hoeft niet het bestaan
van een gezagsverhouding mee te brengen. Naarmate de werkrelatie meer
incidenteel is, des te sterker de instructiebevoegdheid moet zijn, wil sprake
zijn van een gezagsverhouding. Of, anders gezegd, bij een langduriger en
meer intensieve arbeidsrelatie zal een instructiebevoegdheid eerder leiden
tot het aannemen van een gezagsverhouding.
Reguliere arbeid
Niet alleen is de duurzaamheid van een overeenkomst van belang bij de
vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar ook het soort arbeid
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dat wordt verricht is van belang, zoals blijkt uit het Queijssen/iva-arrest.
In dit arrest wordt bepaald dat een ponstypiste, hoewel ze een thuiswerker
is, gezien moet worden als werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, omdat de arbeid die ze verricht reguliere bedrijfsarbeid is. Dezelfde
werkzaamheden worden door andere ponstypisten in loondienst verricht.
De Hoge Raad neemt op basis van deze constatering aan dat sprake is van
ondergeschiktheid. Daarnaast ontvangt Queijssen vakantiegeld en is ze contractueel een minimale dagproductie overeengekomen. Dat Queijssen geen
proeftijd en opzegtermijn is overeengekomen en een freelanceovereenkomst
heeft ondertekend, betekent niet dat sprake is van een freelanceovereenkomst. Boot is van mening dat het Queijssen/iva-arrest het eerste arrest
is, waarin hetgeen de partijen contractueel zijn overeengekomen (bedoeling
van de partijen) wordt vergeleken met de feitelijke verhoudingen tussen de
partijen, zoals deze blijken uit de uitvoering van de werkzaamheden.
Dit arrest vertoont overeenkomsten met het arrest over een wasserettehoudster. De wasserettehoudster is een filiaalhoudster van een wasserette,
die met de eigenaar van de wasserette een overeenkomst heeft gesloten dat
ze 41 uur per week verplicht aanwezig is in de wasserette en in ruil daarvoor ontvangt ze 10% van de omzet plus het gebruik van de woning boven
de wasserette. De wasserettehoudster claimt een aanvulling van haar inkomen tot het geldige minimumloon en daartoe is van belang vast te stellen
of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst. De
Hoge Raad stelt dat de wasserettehoudster een arbeidsovereenkomst heeft,
omdat ze verplicht is wekelijks 41 uur aanwezig te zijn. De overeenkomst
tussen deze arresten is niet dat de Hoge Raad kijkt naar wat de betrokken partijen onderling op papier zijn overeengekomen, maar kijkt naar de
mate waarin beide vrouwen voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de
opdrachtgever.
Religieuze arbeid
Een tweetal arresten betreft de vraag of sprake kan zijn van een gezagsverhouding, als sprake is van een geestelijk ambt. In het Zuster van der Vliesarrest oordeelt de Hoge Raad dat sprake is van arbeidsovereenkomst,
omdat de zuster werkt als bejaardenverzorgster voor een stichting die is
voortgekomen uit de geloofsgemeenschap waartoe de zuster behoort. Haar
ondergeschiktheid vloeit niet voort uit haar verhouding met de geloofsge-
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meenschap, maar uit het feit dat ze zich aan de instructies gegeven door
de stichting met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden moet houden. In het Imam-arrest oordeelt de Hoge Raad
dat een overeenkomst sluiten tot het vervullen van een geestelijk ambt niet
uitsluit dat sprake is van gezagsverhouding, zeker niet ten aanzien van de
niet-godsdienstige aspecten van de overeenkomst. Uit de instructies over
werktijden en vakantiedagen blijkt in dit arrest de gezagsverhouding.
4.3.3

Bedoeling van partijen

Bij de introductie van de arbeidsovereenkomst in 1907 was duidelijk dat
de werknemer in een economische dwangpositie verkeerde en beschermd
moest worden tegen de veel machtigere werkgever. Inmiddels is de maatschappelijke positie van veel werknemers zodanig gewijzigd, dat de Hoge
Raad in arresten overweegt de bedoeling van de partijen, in combinatie
met hun maatschappelijk positie, mee te nemen bij de beoordeling van de
vraag of een opdrachtovereenkomst als een arbeidsovereenkomst dient te
worden gezien. De Hoge Raad constateert dat de wetgever de arbeidsovereenkomst als standaardregeling voor het verrichten van werkzaamheden in
ondergeschiktheid wil laten gelden, maar ook dat bepaalde werkenden en
hun opdrachtgevers zich willen onttrekken aan de arbeidsovereenkomst en
dat willen vanwege goede en begrijpelijke redenen. De Hoge Raad zoekt
een oplossing, zonder afbreuk te doen aan de gewenste bescherming van
ondergeschikte werkenden, voor deze ontwikkeling en kijkt naar de bedoeling van partijen, in combinatie met hun maatschappelijke positie.
In een aantal arresten staat de bedoeling van de partijen centraal. Met
de bedoeling van de partijen wordt de contractvrijheid van de betrokken
partijen bedoeld. Deze contractvrijheid botst met de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht. In zijn conclusie bij het Afga/Schoolderman-arrest, dat de gelijkstelling van een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd betreft, stelt Advocaat-Generaal
Koopmans dat deze contractvrijheid de werkgever en de werknemer de
vrijheid geeft niet onder het regime van de arbeidsovereenkomst te werken,
maar te kiezen voor een opdrachtovereenkomst, mits deze keuze met de
feitelijke omstandigheden overeenstemt. Hoewel het Afga/Schooldermanarrest een andere vraag betreft, dan de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst, is dit arrest voor de definitie
van de overeenkomst een belanghebbend arrest. Met dit arrest is bepaald
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dat de werkelijke verhouding tussen de betrokken partijen moet prevaleren boven de vorm waarin partijen de overeenkomst hebben gegoten en
dat moet worden uitgegaan van de oorspronkelijke partijbedoeling en dat
onderzocht moet worden of partijen die oorspronkelijke bedoeling hebben
gewijzigd.
Nationale Nederlanden/Woudsend
In het Nationale Nederlanden/Woudsend arrest wordt in navolging van
het Afga/Schoolderman-arrest beoordeeld of de betrokken partijen hun
oorspronkelijke bedoeling hebben gewijzigd. In dit arrest wordt een arbeidsovereenkomst aangenomen, omdat de vakantiewerkers wat de inhoud
van hun werk betreft onderworpen zijn aan de zeggenschap van de werkgever. Het feit dat de vakantiewerkers een zekere vrijheid genieten op het
werk te verschijnen, houdt volgens de rechtbank en het gerechtshof niet in
dat de gezagsverhouding is komen te vervallen. Bovendien staat het bestaan
van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, waarin duidelijk is
opgenomen dat tussen de partijen geen gezagverhouding bestaat, het aannemen van een gezagsverhouding niet in de weg.
Groen/Schoevers
In het Groen/Schoevers-arrest wordt, anders dan in het Nationale
Nederlanden/Woudsend-arrest, benadrukt dat het feit dat een opdrachtgever instructies aan de opdrachtnemer kan geven (artikel 7:402 bw) niet
automatisch betekent dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het
Groen/Schoevers-arrest is een belanghebbend arrest. Het is een arrest dat
antwoord geeft op de vraag hoe een opdrachtovereenkomst te onderscheiden valt van een arbeidsovereenkomst. Dit onderscheid valt te maken aan
de hand van een stappenplan. De eerste stap is de bedoeling van de partijen achterhalen. De bedoeling van de partijen is hetgeen partijen bij het
sluiten van de overeenkomst voor ogen staat in combinatie met de wijze
waarop feitelijk aan de overeenkomst inhoud en uitvoering is gegeven. Bij
de vraag wat partijen voor ogen heeft gestaan is niet een enkel aspect,
zoals de gezagsverhouding, doorslaggevend, maar moeten de verschillende
rechtsgevolgen van de gesloten overeenkomst in hun onderlinge verband
worden bezien. De tweede stap is de gehele rechtsverhouding overzien,
door te kijken naar de aanwezigheid van een gezagsverhouding, naar de
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wijze van loonbetaling, naar andere arbeidsvoorwaardelijke aspecten, zoals
het ontbreken van afspraken omtrent werktijden, vakantiedagen en loondoorbetaling bij ziekte, en de mogelijkheid voor andere opdrachtgevers te
werken. De derde stap is, na de constatering dat van een arbeidsovereenkomst geen sprake is, nagaan of sprake is van een zodanige gezagsverhouding dat een arbeidsovereenkomst dient te worden aangenomen. De vierde
stap is bij de vaststelling van de aard van de werkverhouding rekening te
houden met de maatschappelijke positie van de betrokken werkende.
Bepalend voor de uitspraak in de zaak Groen/Schoevers is dat anders
dan gebruikelijk bij Schoevers geen schriftelijke arbeidsovereenkomst met
Groen is overeengekomen, geen loon of vakantiegeld wordt uitgekeerd en
geen loonbelasting en sociale premies is ingehouden. De vergoeding wordt
in de vorm van declaraties uitgekeerd, waarbij btw in rekening wordt
gebracht en deze declaraties worden aan de bv Groen overgemaakt. Niet
wat in de overeenkomst is vastgelegd, maar de werkelijke inhoud van de
overeenkomst is bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van
een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst. Bij het Groen/
Schoevers arrest dient rekening te worden gehouden dat bij de uitspraak
meespeelt, dat de opdrachtovereenkomst op initiatief van Groen vanwege
fiscale overwegingen is gesloten. De werkgever wilde een arbeidsovereenkomst sluiten. Volgens Loonstra is van belang te realiseren dat deze overeenkomst tal van arbeidsvoorwaarden op het gebied van beloning kende,
zoals de andere wijze van uitbetaling, het niet doorbetalen bij ziekte of
verlof of vakantie en andere wijze van inschaling, die niet aansluiten bij
wat gangbaar is binnen Schoevers. Daarnaast is Groen voor meerdere
opdrachtgevers werkzaam. Dit is de reden dat de Hoge Raad geen gezagsverhouding heeft aangenomen en de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld.
Voor het Groen/Schoevers-arrest is het abn amro/Malhi-arrest van
belang geweest. De rechtbank is van mening dat voor de vraag of sprake is
van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst de oorspronkelijke
bedoeling van de partijen niet doorslaggevend is. De Hoge Raad verwerpt
deze uitspraak en stelt dat de wijze waarop de partijen verbonden zijn, beslissend is. Tussen Malhi en abn amro is een inleenovereenkomst gesloten,
waartegen Malhi pas na de opzegging van deze overeenkomst bezwaar
maakt. De rechtszekerheid verzet zich tegen een geruisloze overgang van







Loonstra & Zondag (2004) p. 88-90.
Verhulp (2002) p. 24-25.
Verhulp (2005) p. 91.
Loonstra (2005) p. 96-97.
hr 5 april 2002, jar 2002/100.



4 de rafelranden van het arbeidsrecht
een inleenovereenkomst in een arbeidsovereenkomst, omdat het voor de
betrokken partijen onduidelijk is wanneer deze overgang zich precies heeft
voltrokken. Groen heeft een opdrachtovereenkomst gesloten, die eveneens
niet geruisloos kan overgaan in een arbeidsovereenkomst.
Groot/Diosynth
Het Groot/Diosynth-arrest is een arrest, waarin expliciet de partijbedoeling centraal staat. Het is een arrest over mevrouw Groot, een acquisitrice
voor het moeders-voor-moedersprogramma, die jarenlang op basis van een
opdrachtovereenkomst heeft gewerkt, vrijwillig ontslag neemt en erachter
komt geen toegang tot het pensioenfonds te hebben. Groot stelt vervolgens
dat de partijen niet de bedoeling hebben gehad een opdrachtovereenkomst
aan te gaan, maar de bedoeling hebben gehad een arbeidsovereenkomst
aan te gaan. Tevens stelt Groot zich op het standpunt dat sprake is van
ongelijke behandeling, omdat soortgelijke functies (artsenbezoekers) worden
uitgeoefend door mannelijke werknemers die in loondienst werkzaam zijn
en toegang tot het pensioenfonds hebben. De Rechtbank Den Bosch stelt
Groot in het gelijk, maar deze uitspraak wordt vernietigd door de Hoge
Raad. De motivering van de Hoge Raad is dat de rechtbank van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan. De enkele betwisting door Groot van
de bedoeling van de partijen brengt niet mee dat de bedoeling van de
partijen niet langer belangrijk is voor de kwalificatie van de overeenkomst
en dat het aangeboden bewijs van de vermeende werkgever mag worden
gepasseerd. Als de rechtbank van de juiste rechtsopvatting is uitgegaan, is
haar vonnis onbegrijpelijk gemotiveerd, omdat zonder nadere toelichting
niet valt in te zien op welke grond het de rechtbank vrijstond het bewijs
van Diosynth te negeren. Uit het bewijs van Diosynth blijkt dat de feitelijke omstandigheden overeenstemmen met de bedoeling van de partijen
een opdrachtovereenkomst aan te gaan. Diosynth geeft aanwijzingen, maar
geen bindende aanwijzingen. Groot heeft een grote vrijheid in het bepalen
van haar werktijden, heeft alle vrijheid zich te laten vervangen, hoeft geen
verantwoordelijkheid af te leggen over de werkzaamheden en wordt per
verrichting en niet per periode beloond.
Van der Male bv/Den Hoedt
In het Van der Male bv/Den Hoedt-arrest gaat de Hoge Raad uit van de
stelling dat wezen voor schijn gaat. In dit arrest wordt bepaald dat betaling
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van alimentatie geen arbeidsovereenkomst oplevert, ondanks dat de partijen daartoe een arbeidsovereenkomst op papier hebben opgesteld zonder
dat ooit feitelijke arbeid is verricht. Contractueel is zelfs overeengekomen
dat geen arbeid verricht hoeft te worden. Weer kijkt de Hoge Raad bij
de beoordeling of een overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst
naar alle omstandigheden van het geval en niet alleen naar de tekst van de
overeenkomst. De bedoeling van de partijen in combinatie met de feitelijke
positie van de werkende zijn van belang. Dit arrest is een atypisch arrest,
omdat beide partijen weten dat de overeenkomst die ze samen hebben
gesloten geen arbeidsovereenkomst is. Beide partijen hebben nooit beoogd
een arbeidsovereenkomst te sluiten.
Uit arresten als Van der Male bv/Den Hoedt en Groen/Schoevers blijkt
dat bij de bepaling van de inhoud van een overeenkomst niet de tekst van
de overeenkomst doorslaggevend is, maar dat de bedoeling van de partijen
en de feitelijke uitvoering van de overeenkomst vooropstaat. De bedoeling
van partijen bij het sluiten van een overeenkomst wordt door de Hoge
Raad van groot belang geacht bij het bepalen van de kwalificatie van de
overeenkomst. De bedoeling van partijen wordt mede ingekleurd door de
wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven en door de
maatschappelijke en economische positie van de werkende. Bij de uitleg
van een arbeidsverhouding gaat wezen voor schijn. Een maatschappelijk
zwakke en economisch afhankelijke werkende wordt eerder in bescherming
genomen als deze een opdrachtovereenkomst wenst te sluiten en daarmee
afstand doet van de bescherming die bij zijn maatschappelijke en economische positie past, dan een maatschappelijk sterke en economisch onafhankelijke werkende. Deze zwakke contractspartij moet worden beschermd en
de sterke moet het zelf maar weten.
4.3.4

Rechtsvermoeden

Met de invoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid op 1 januari 1999 is
het rechtsvermoeden van artikel 7:610a bw geïntroduceerd. Het rechtsvermoeden is een regel die de bewijslast over het bestaan van de arbeidsovereenkomst legt bij de werkgever. De werkgever kan het rechtsvermoeden
weerleggen. Het feit dat voldaan is aan de vereisten voor het rechtsvermoeden, namelijk het vermoeden dat degene die gedurende drie maanden,
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wekelijks dan wel minstens twintig uur per maand arbeid tegen beloning
verricht mogelijk een arbeidsovereenkomst heeft, hoeft niet automatisch te
betekenen dat de arbeidsovereenkomst bestaat. Omgekeerd betekent het
niet voldoen aan het rechtsvermoeden niet automatisch dat de arbeidsovereenkomst niet bestaat. In de periode tussen 2000 en 2002 werd tien keer
een beroep gedaan op het rechtsvermoeden en in de meeste gevallen acht
de rechter het rechtsvermoeden weerlegt door de werkgever. Slechts in drie
gevallen werd de werkende in het gelijk gesteld. Mulder is van mening
dat het rechtsvermoeden van artikel 7:610a bw niet aan zijn doelstelling
beantwoordt. Het maakt het niet gemakkelijker voor een juridische zwakke
en/of economisch afhankelijke werkende zich te beroepen op het bestaan
van een arbeidsovereenkomst.
Het Spruit/anp-arrest betreft een geschil tussen een fotograaf en een
persbureau waarover de Hoge Raad zich op 15 november 2002 heeft uitgesproken en na een geslaagd cassatieberoep door anp heeft besloten het
geschil terug te verwijzen naar het gerechtshof Den Haag. In het Spruit/
anp-arrest doet een fotograaf, nadat hij feitelijk ontslagen is, omdat hij geen
opdrachten meer krijgt van de opdrachtgever, een beroep op het rechtsvermoeden. Hij stelt werkzaamheden te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een opdrachtovereenkomst. De fotograaf
verricht inderdaad jaren achtereen wekelijks voor de opdrachtgever arbeid
tegen beloning, maar door te wijzen op de bedoeling van de partijen en
vooral op de feitelijke omstandigheden meent het hof dat de opdrachtgever
het rechtsvermoeden heeft weerlegd. Daarbij acht het hof van belang dat
partijen in 1996 uitdrukkelijk een opdrachtovereenkomst hebben gesloten
dat de fotograaf investeringen heeft gedaan, nimmer vakantietoeslag heeft
ontvangen of loon bij vakantie of ziekte dat hij per gemaakte foto wordt
betaald tegen een vooraf vastgesteld tarief, dat alleen bij plaatsing wordt
betaald en dat hij btw declareert. Verder is de fotograaf als eenmanszaak
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hoeft hij niet deel te nemen
aan vergaderingen, is hij niet ingeroosterd en kan hij zelf bepalen of hij
beschikbaar is voor werk.
De kantonrechter te Nijmegen heeft in een geschil tussen een uitgeversmaatschappij en een persfotograaf anders dan in het Spruit/anp-arrest
geoordeeld. Het betreft een persfotograaf die, nadat hij vanaf 1966 op
basis van een arbeidsovereenkomst voor de uitgever heeft gewerkt, vanaf 1
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mei 1984 werkzaamheden verricht voor de uitgever als freelancefotograaf.
Jaarlijks leggen de partijen hun werkafspraken schriftelijk vast. In 2001 tekenen ze een schriftelijke opdrachtovereenkomst. In 2002 weigert de fotograaf
de nieuwe, voor de duur van één jaar over een te komen opdrachtovereenkomst te tekenen. In een brief van 11 april 2002 zegt de uitgeverij de
overeenkomst per 1 januari 2003 op, omdat de fotograaf in strijd met de
exclusiviteit een vrijwel identieke foto binnen 24 uur aan een andere opdrachtgever heeft geleverd. De fotograaf vecht de opzegging aan, beroept
zich op het rechtsvermoeden en stelt dat zijn arbeidsovereenkomst zonder
toestemming van het cwi niet kan worden opgezegd. De kantonrechter
vermoedt dat de fotograaf op grond van artikel 7:610a bw werkzaam is
op basis van een arbeidsovereenkomst en acht het rechtsvermoeden door
de werkgever onvoldoende weerlegd. Door exclusiviteit te eisen is de fotograaf economisch afhankelijk geworden van de uitgever en zodanig aan de
uitgever gebonden, dat zijn mogelijkheden tot verrichten van opdrachten
voor meerdere opdrachtgevers beperkt zijn. Ook zijn de mogelijkheden
van de fotograaf opdrachten te weigeren beperkt en is hij niet vrij zich
te laten vervangen. Hij kan zich slechts laten vervangen door fotografen
die aangewezen zijn door de uitgever. De kantonrechter is op grond van
bovenstaande feitelijke omstandigheden van mening dat sprake is van een
arbeidsovereenkomst.
Bij de bestudering van beide uitspraken over de persfotografen blijken
vergelijkbare criteria door de twee rechters verschillend te zijn geïnterpreteerd. Op basis van de handelen van de Hoge Raad in het Spruit/anparrest, waarbij de Hoge Raad een eerder vonnis van de rechtbank in het
voordeel van de persfotograaf vernietigde, de opdrachtgever de kans gaf
met nadere bewijslevering te komen en expliciet aangaf dat een nieuwe
toetsing moest plaatsvinden, concludeert Vegter dat de Hoge Raad steeds
meer waarde is gaan hechten aan de contractuele aspecten van de arbeidsrelaties. De Hoge Raad wil niet zomaar aannemen dat een opdrachtovereenkomst is verworden tot een arbeidsovereenkomst.
4.3.5

Trend in de uitspraken van de Hoge Raad

Bij bestudering van de jurisprudentie van de Hoge Raad, die veelal de
vraag betreft of de opdrachtovereenkomst niet feitelijk een arbeidsovereenkomst is, een vraag die meestal na een conflict of na beëindiging van de
overeenkomst wordt gesteld, blijkt dat in de meerderheid van de bestudeerde uitspraken van de Hoge Raad de overeenkomst niet wordt opgevat als
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een arbeidsovereenkomst, maar als een opdrachtovereenkomst. De Hoge
Raad blijkt goed uit de voeten te kunnen met het onderscheid tussen de
drie overeenkomsten. De Hoge Raad beoordeelt deze vraag niet alleen op
de afwezigheid van de gezagsverhouding, maar ook op de aanwezigheid
van economische afhankelijkheid en kijkt naar de bedoeling van partijen
en de feitelijke inhoud van de overeenkomst. De juridische status van de
werkende dient volgens de Hoge Raad in overeenstemming te zijn met
de waargenomen intenties, die worden afgeleid uit de door de betrokken
partijen gesloten overeenkomst en uit de feitelijke omstandigheden waarin
de werkende verkeert. De feitelijke omstandigheden zijn doorslaggevend
voor het type overeenkomst. De Hoge Raad verwijst regelmatig naar het
Groen/Schoevers-arrest en kijkt naar de bedoeling van de partijen gezien
in het licht van hun maatschappelijke positie. Met het Groen/Schoeversarrest wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe te beoordelen of
sprake is van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst. Men
kijkt daarvoor naar de wijze van beloning, de wijze van betaling (door wie
en aan wie), de mate van ondernemingsrisico, de mate van investeringen
(wie levert de grondstoffen en hulpmiddelen), het type werkzaamheden en
naar de vraag wie zorg draagt voor de sociale zekerheid. Ook wordt gekeken naar de duurzaamheid van de arbeidsprestatie, de strekking van de
instructiebevoegdheid, de mate van zelfstandigheid en de maatschappelijke
positie van de opdrachtnemer.
Het Groen/Schoevers-arrest geeft een helder en toepasbaar criterium
voor het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst, namelijk dat een bepaalde overeenkomst die afwijkt van wat
gangbaar is binnen de betreffende arbeidsorganisatie geen arbeidsovereenkomst is, maar een opdrachtovereenkomst. Dit criterium is in latere
rechtspraak van de Hoge Raad herhaald om de arbeidsovereenkomst en
opdrachtovereenkomst te onderscheiden. Daarbij houdt dit criterium rekening met nieuwe trends in de wijze waarop in de arbeidsorganisatie wordt
gewerkt.  Het probleem met het criterium is dat het nieuwe arbeidsvormen binnen een arbeidsorganisatie, arbeidsvormen die afwijken van wat
gangbaar is binnen een onderneming, buiten de bescherming van het arbeidsrecht plaatst. Het gaat te ver te veronderstellen dat nieuwe arbeidsvormen en nieuwe type werkenden, die veelal hoogopgeleid zijn, goed betaald
worden en in economische situaties van hoogconjunctuur werkgevers voor
het uitkiezen hebben, geen arbeidsrechtelijke bescherming hoeven.
Vegter is van mening dat de Hoge Raad, sinds het Groen/Schoevers-
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arrest, steeds meer nadruk legt op de partijbedoeling. De wijze waarop
uitvoering aan een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden
wordt gegeven, is van belang voor de uitleg van de partijbedoeling bij het
aangaan van deze overeenkomst. Als onduidelijk is wat voor overeenkomst
de partijen wensen te sluiten en in de praktijk blijkt dat sprake is van
een arbeidsovereenkomst, wordt deze overeenkomst gezien als een arbeidsovereenkomst. Is vooraf duidelijk dat de bedoeling van de partijen is een
opdrachtovereenkomst te sluiten, dan wordt geen waarde gehecht aan de
wijze, waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd. Een opdrachtovereenkomst kan niet alsnog worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.
Deze benadering sluit aan bij het abn amro/Malhi-arrest. De Hoge Raad
lijkt te willen voorkomen dat een opdrachtovereenkomst geruisloos overgaat
in een arbeidsovereenkomst. Als dit echt de benadering van de Hoge Raad
is, wordt volgens Vegter erg weinig bescherming geboden aan die groep
afhankelijke zelfstandigen die niet bij machte is een arbeidsovereenkomst af
te dwingen, maar genoegen moet nemen met een opdrachtovereenkomst.
Dat zou een ontwikkeling zijn, die te betreuren valt.
Een andere conclusie die uit Groen/Schoevers getrokken kan worden,
is dat de maatschappelijke positie doorslaggevend is bij het onderscheid in
de arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst. Het valt Boot op dat
in situaties waarin niet geheel duidelijk is of sprake is van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, de maatschappelijke positie van de
werkende door de Hoge Raad van doorslaggevend belang wordt gevonden. Als de werkende een zwakke maatschappelijke positie inneemt, wordt
door de Hoge Raad gekeken naar de feitelijke omstandigheden met gevolg
dat een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen, zoals in het geval van
de ponstypiste, de wasserettehoudster, de zuster en de imam. Incidentele
werkers krijgen deze bescherming veel minder snel, zoals in het geval van
de stripteasedanseres en de motelzangeres. Als de werkende een sterke
maatschappelijke positie inneemt, is de bedoeling van de partijen doorslaggevend met gevolg dat in het geval van twijfel meestal door de rechter geen
arbeidsovereenkomst wordt aangenomen. Loonstra merkt op dat de tweedeling tussen maatschappelijk sterken en zwakken, die Boot maakt teneinde
een rode draad in de jurisprudentie te kunnen vinden, niet erg geslaagd is.
Boot geeft niet aan wat onder sterk en zwak wordt verstaan en ook niet hoe
de verdeling van de beroepen in zwak en sterk heeft plaatsgevonden.
Smitskam heeft aan de hand van de jurisprudentie een checklist geformuleerd waarmee bepaald kan worden of een bepaalde arbeidsrelatie een
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arbeidsovereenkomst is of opdrachtovereenkomst. Wil sprake zijn van een
opdrachtovereenkomst, dan zijn de volgende aspecten van belang:
1 Essentieel is dat in de tekst van de overeenkomst duidelijk wordt aangegeven dat de partijen geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan, maar
een opdrachtovereenkomst of een andere bijzondere overeenkomst;
2 De voorwaarden, en met name de betalingsvoorwaarden, in het contract
moeten ver afstaan van wat gebruikelijk is binnen de organisatie;
3 De werkende moet de vrijheid hebben voor andere opdrachtgevers te
werken en zich zonder toestemming te laten vervangen;
4 De opdrachtgever kan een instructiebevoegdheid overeenkomen, maar
deze bevoegdheid heeft betrekking op het resultaat van de werkzaamheden en niet zozeer op de uitvoering van de werkzaamheden;
5 De opdrachtnemer werkt met zijn eigen materialen en kan zijn onkosten
in rekening brengen;
6 De opdrachtnemer staat buiten de werkorganisatie van de opdrachtgever. Hij werkt bij voorkeur niet op het kantoor van de opdrachtgever,
maar werkt vanuit zijn eigen kantoor of werkruimte;
7 Het is raadzaam te voorkomen dat de opdrachtnemer economisch afhankelijk van de opdrachtgever wordt, hetgeen een risico is bij langdurige overeenkomsten of omvangrijke opdrachten.
De Hoge Raad kan goed uit te voeten met het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst. De Hoge Raad kijkt daartoe
naar de bedoeling van partijen, in combinatie met de maatschappelijke
positie van de werkenden en de feitelijke omstandigheden. Dat de bedoeling van partijen een effectief criterium is de overeenkomsten te onderscheiden, dient in het licht van de betreffende arresten (Groen/Schoevers,
Groot/Diosynth, Spruit/anp en Van der Male bv/Den Hoedt) te worden
gezien. In drie van vier arresten (Van der Male bv/Den Hoedt betreft een
als arbeidsovereenkomst verkapte alimentatieregeling) gaat de casus over
werkenden die jarenlang tot wederzijdse tevredenheid op basis van een
opdrachtovereenkomst hebben gewerkt en pas na een conflict of (vrijwillige) beëindiging van de overeenkomst zich op het standpunt stellen, dat
ze eigenlijk werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Uit
deze arresten blijkt dat het nooit de bedoeling van deze werkenden (Groen,
Groot en Spruit) is geweest een arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar ze
willen na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wel bepaalde rechten
die aan de arbeidsovereenkomst zijn opgehangen, zoals in het geval van
het Groot toegang tot het pensioenfonds. Spruit en Groen willen geen
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arbeidsovereenkomst, maar willen wel de opzegging van hun opdrachtovereenkomst aanvechten. Het is niet zinvol voor een opdrachtnemer de
beëindiging van zijn opdrachtovereenkomst aan te vechten door te stellen
dat men op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is geweest.
4.4

Discussie over de arbeidsrelaties

Sinds de introductie van de arbeidsovereenkomst in 1907 wordt een discussie gevoerd over de vraag of de gezagsverhouding het juiste onderscheidende criterium is. Versloot merkte in 1952 op dat de arbeidsovereenkomst
is ‘gemodelleerd’ naar de arbeidsverhoudingen, zoals die gelden in een
grootschalige industriële werkplaats. Het is een arbeidscontract met daarin
verwerkt een aantal reminiscenties aan de vertrouwenssfeer van de nog veel
oudere dienstboderegelingen en gildenstelsel, zoals ondergeschiktheid en de
intentie tot duurzaamheid. Van der Heijden stelt dat sinds 1907 de nodige
juridische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, en
het de vraag is of een regeling uit 1907 de tand des tijd heeft doorstaan of
toe is aan enige vernieuwing.
Dat het begrip gezagsverhouding onder druk staat, heeft te maken met
het feit, dat de wetgever bij de totstandkoming van deze Wet op de arbeidsovereenkomst geen problemen met de definiëring van het begrip gezagsverhouding voorzag. Duidelijk zou zijn dat een arbeidsovereenkomst is
gesloten, als de woorden betrekking, dienstbetrekking, in dienst treden of in
functie treden worden gebezigd. Drucker stelde nog voor ‘arbeidskracht ter
beschikking van de werkgever stellen’ als definiëring van de arbeidsovereenkomst te gebruiken, maar de regering koos in 1909 voor het begrip ‘in
dienst’. Bles lichtte het begrip ‘in dienst’ als volgt toe: ‘arbeidskracht is niets
anders dan de macht arbeid te verrichten. Alleen de arbeider beschikt over
deze macht en hij kan deze niet aan een ander afstaan. Wel kan hij het
resultaat van zijn arbeid aan een ander afstaan.’ De gezagsverhouding
blijkt uit het aspect ‘het resultaat van de arbeid afstaan aan een ander.’
Volgens de minister zou het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst
en de twee andere overeenkomsten geen problemen opleveren, want deze
waren duidelijk van elkaar onderscheiden door het begrip ‘gedurende zekere tijd’. Al snel werd de minister op deze onjuiste opvatting gewezen. De
overeenkomst voor het verrichten van enkele diensten van een pianolerares
kon ook jaren duren.
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Een stroming binnen het arbeidsrecht is van mening dat de gezagsverhouding nog steeds voldoende onderscheidend is, terwijl een andere stroming stelt dat de gezagsverhouding tegenwoordig onvoldoende onderscheidend is gebleken en dient te worden vervangen door een ander criterium.
De gezagsverhouding is niet langer onderscheidend, omdat de opdrachtnemer evenals de werknemer gevolg dient te geven aan de instructies gegeven
door de opdrachtgever. Het verschil is dat de instructiebevoegdheid van
een opdrachtgever beperkter is dan die van een werkgever. Rood is van
mening dat de gezagsverhouding dient te worden vervangen door het begrip inhoudelijke afhankelijkheid, terwijl anderen pleiten voor het begrip
economische afhankelijkheid. Jacobs pleit voor een onderscheid op basis
van inkomensniveau en opleidingsniveau.
In de jurisprudentie wordt sinds het Groen/Schoevers-arrest vooral gekeken naar de bedoeling van partijen bij het sluiten van de overeenkomst.
Wel moet hetgeen partijen contractueel voor ogen staat, overeenstemmen
met de feitelijke uitvoering en inhoud van de overeenkomst, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke positie van de betrokken werkende. In de jurisprudentie worden de drie overeenkomsten van
elkaar onderscheiden door de opdrachtovereenkomst als uitgangspunt te
nemen en het lopen of nemen van ondernemingsrisico’s als onderscheidend criterium op te vatten. Er wordt in deze benadering gekeken naar
de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van een werkende en niet langer
naar de gezagsverhouding en de daarmee samenhangende economische
afhankelijkheid van een werkende. Tot slot is er nog een andere stroming
binnen het arbeidsrecht die bepleit het arbeidsrecht niet te beperken tot de
arbeidsovereenkomst, maar uit te breiden tot het recht van werkenden.
4.4.1

Gezagsverhouding

Het belangrijkste onderscheidende criterium van de arbeidsovereenkomst is
volgens menig jurist de gezagsverhouding ofwel het begrip dat de ene partij,
de werknemer, ‘in dienst’ is van de wederpartij, de werkgever. Een werknemer is onderworpen aan de zeggenschap van een werkgever en verkeert in
een gezagverhouding tot deze werkgever. Indien een arbeidsovereenkomst
is overeengekomen, is sprake van ondergeschiktheid van de werknemer ten
opzichte van de werkgever. Bakels stelt dat de criteria van de gezagsverhouding, de instructiebevoegdheid van de werkgever inzake de uitvoering
van de werkzaamheden en de bevordering van de goede orde van de
onderneming, voldoende steun geven de arbeidsovereenkomst af te palen
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van de overeenkomst tot aanneming van werk en van de opdrachtovereenkomst. Volgens Bakels ontbreekt in beginsel de instructiebevoegdheid van
de opdrachtgever ten aanzien van de aannemer. De opdrachtgever heeft
volgens Bakels een beperkte instructiebevoegdheid ten aanzien van de opdrachtnemer, maar deze instructiebevoegdheid van de opdrachtgever gaat
niet zover dat het de kern van de prestatie van de opdrachtnemer raakt.
Een zelfstandige is in tegenstelling tot een werknemer niet aan de zeggenschap van een opdrachtgever onderworpen. Het ontbreken van ondergeschiktheid, de afwezigheid van een gezagsverhouding, is de belangrijkste
voorwaarde voor het bestaan van een overeenkomst tot aanneming van
werk en een opdrachtovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is in theorie
duidelijk afgebakend van de beide overeenkomsten tot het verrichten van
zelfstandige arbeid.
Materieel gezagsbegrip
De gezagsverhouding geeft volgens juristen als Jansen en Loonstra nog
voldoende aanwijzing de arbeidsovereenkomst te onderscheiden van de
andere twee overeenkomsten, mits niet wordt uitgegaan van het formele
gezagsbegrip, maar van het materiële gezagsbegrip. Onder het formele
gezagsbegrip wordt de instructiebevoegdheid van de werkgever en de verplichting van de werkende deze instructies te volgen verstaan. Het materiële gezagsbegrip is ruimer geformuleerd. Om vast te stellen of sprake is van
materiële gezagsuitvoering wordt gekeken naar feitelijke omstandigheden,
zoals regelmatige of juist incidentele werktijden, de wijze van betaling en
eventuele loondoorbetalingen bij ziekte of vakantie. Ook wordt gekeken
naar de aard van de arbeid, de duurzaamheid van de relatie en de mate
waarin de werkende is ingebed in de organisatie van de onderneming.
Het materiële gezagscriterium relativeert de gezagsverhouding als onderscheidend criterium van de arbeidsovereenkomst. Het materiële gezagscriterium combineert de gezagsverhouding met economische afhankelijkheid.
De mate waarin de werkende is ingebed in de organisatie bepaalt de eco-

 Bakels (2000) p. 51-52.
 Van der Heijden (1997) p. 1840.
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nomische afhankelijkheid. De materiële benadering van het gezagsbegrip
stelt een rechter hiermee in staat het bestaan van een gezagsverhouding
sneller aan te nemen.
Verhulp is van mening dat het materiële gezagsbegrip niet geschikt is als
zelfstandig beoordelingscriterium voor het kwalificeren van overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden, omdat het te ver afstaat van
de wettelijke definitie van de ondergeschiktheidsrelatie. Het bestaan van de
arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de rechter aan de hand van alle
omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht. De feitelijke toestand
van de werkende is doorslaggevend voor zijn contractsvorm. Het komt in
feite neer op het gegeven dat wezen voor schijn gaat. Vegter hoopt dat
de Hoge Raad vast blijft houden aan de ‘wezen gaat voor schijn-leer’, zoals die ontwikkeld is het Afga/Schoolderman-arrest. De ‘wezen gaat voor
schijn-leer’ is zeker van belang bij de beoordeling van de arbeidsrelaties van
economisch afhankelijke opdrachtnemers. Sinds het Groen/Schoeversarrest lijken rechters meer belang tot te kennen aan de bedoeling van de
partijen dan aan de ‘wezen gaat voor schijn-leer.’
Iedere arbeidsrelatie is een gezagsrelatie
Niet altijd even eenvoudig valt vast te stellen of sprake is van een gezagsverhouding binnen een arbeidsovereenkomst. Als aan de hand van de samenhangende begrippen van ondergeschiktheid en gezagsverhouding wordt
vastgesteld of sprake is van een dienstverband, moet het begrip ondergeschiktheid niet te persoonlijk worden opgevat. De werkgever hoeft geen
instructies te geven, maar de bevoegdheid instructies te mogen geven is een
voldoende aanwijzing voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Een
werknemer is niet zozeer ondergeschikt aan een bepaalde persoon, maar
is ondergeschikt aan de onderneming. Het werkgeversgezag houdt ook in
dat de werkgever de mogelijkheid heeft de inhoud van de arbeidstaak van
de werknemer nader te bepalen, tegelijkertijd zijn de vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid van de werknemer bedongen voor bepaalde aspecten
van de arbeid. Meer aspecten dan alleen de gezagsverhouding geven de
doorslag bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is van doorslaggevend belang te weten aan de hand van
welke overeenkomst de arbeidsrelaties normaliter binnen een onderneming
zijn vormgegeven.
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Verhulp vindt het onderscheiden van een arbeidsovereenkomst van een
opdrachtovereenkomst een hachelijk zaak. Alleen als geen sprake is van
een gezagsverhouding in de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, is nauwelijks discussie mogelijk over de juridische status van
die relatie. In iedere arbeidsrelatie blijkt sprake te zijn van enige vorm
van beïnvloeding, van een bepaalde machtsverhouding. Door de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever is in menige arbeidsrelatie tussen de
opdrachtgever en zelfstandige sprake van een zekere gezagsverhouding.
De instructiebevoegdheid van de opdrachtgever van een aannemer is
niet in de wet vastgelegd, maar is wel contractueel overeen te komen. Het
is mogelijk op basis van de overeenkomst tot aanneming van werk geen
product van stoffelijke aard te leveren, maar slechts arbeid. Een aannemer
die slechts arbeid levert en een instructiebevoegdheid afspreekt, valt niet
of nauwelijks juridisch en sociaal-economisch te onderscheiden van een
werknemer.
In de wet is vastgelegd dat de opdrachtgever van een opdrachtnemer
instructiebevoegdheid heeft, ook al gaat die bevoegdheid niet verder dan
instructies ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Deze
beperking van de instructiebevoegdheid binnen de opdrachtovereenkomst
is niet voldoende onderscheidend van de instructiebevoegdheid binnen de
arbeidsovereenkomst. Immers, hoe ver deze beperkte instructiebevoegdheid
reikt, is afhankelijk van de omvang van de opdracht. De werkzaamheden
die verricht worden op grond van een opdrachtovereenkomst, komen regelmatig overeen met de werkzaamheden die worden verricht op grond van
een arbeidsovereenkomst. Het is mogelijk dat een werknemer en een opdrachtnemer dezelfde instructies krijgen. Werken zij tevens onder dezelfde
omstandigheden, dan wordt het juridische en sociaal-economische verschil
tussen hen moeilijk vast te stellen.
4.4.2

Economische afhankelijkheid

Om de zoveel tijd gaan stemmen op de gezagsverhouding als onderscheidingscriterium te vervangen door economische afhankelijkheid. Schut stelt
in 1977 dat degene die in dienst is van een ander geen juridische ondergeschikte is, maar een economische onzelfstandige is. Hij verwijst daarbij
naar Versloot, die al in 1952 pleit voor economische afhankelijkheid als
onderscheidend criterium. Het wezenlijke onderscheid tussen de drie overeenkomsten wordt gevormd door de vraag of de werkende zelfstandig een
eigen beroep, bedrijf of ambacht uitoefent of dat deze werkende deel uit-
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maakt van het bedrijf van de werkgever. Deze vraag sluit beter aan bij de
ratio van bescherming die een werknemer behoeft. De ratio ligt niet in zijn
dienstbaarheid, maar in zijn economische onzelfstandigheid. Ook verwijst
Schut naar Van der Grinten die in 1976 stelt dat de gezagsverhouding niet
het onderscheidende criterium kan zijn, aangezien de gezagsverhouding
feitelijk kan ontbreken in een arbeidsovereenkomst.
Schut heeft al in 1977 de argumenten tegen de gezagsverhouding als
onderscheidend criterium van de arbeidsovereenkomst op een rijtje gezet
en komt tot de conclusie dat economische afhankelijkheid een steekhoudender onderscheidend criterium is dan gezagsverhouding. In de eerste
plaats onderscheidt de gezagsverhouding de arbeidsovereenkomst niet van
de andere twee overeenkomsten. Opdrachtnemers werken vaak onder het
gezag van de opdrachtgever en veel werknemers kennen een grote vrijheid
van handelen. In de tweede plaats is in menig moderne bedrijfsvoering het
persoonlijke gezag vervangen door onpersoonlijke beslissingssystemen en
is de werknemer eerder een medewerker geworden, die samen werkt met
andere medewerkers, dan onder het gezag van een werkgever werkt. In
de derde plaats neemt de werknemer via medezeggenschap en werkoverleg deel aan dit onpersoonlijke beslissingssysteem, waardoor de werknemer
gezag over zichzelf en andere werknemers uitoefent. De gezagsverhouding
is in veel ondernemingen schimmig. Schut pleit ervoor de woorden ‘in
dienst van’ te handhaven, maar puur economisch te interpreteren als ‘in
dienstbetrekking’.
Verhulp stelt in zijn oratie dat de werknemer die ten grondslag heeft
gelegen aan het arbeidsrecht, de werknemer is, die afhankelijk is van arbeid en dus afhankelijk is van de werkgever. Deze afhankelijkheid blijkt
niet alleen uit de economische positie, maar ook uit de afhankelijkheid ten
opzichte van de werkgever voor de status die de arbeid verstrekt, in de
levensvervulling die arbeid nu eenmaal is.
Iedere arbeidsrelatie is een machtsrelatie
Van der Heijden is een voorstander van een nieuwe rechtsorde van arbeid,
waarbij meer wordt uitgegaan van economische afhankelijkheid dan van
juridische ondergeschiktheid. Hij wijst op het feit dat de jurisprudentie
over de arbeidsrelaties meer uitgaat van economische afhankelijkheid dan
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van juridische ondergeschiktheid. De jurisprudentie relativeert de gezagsverhouding, maar Van der Heijden erkent de gezagsverhouding als karakteristiek aspect van de arbeidsovereenkomst. De relativering blijkt uit de
uitspraak dat niet van belang is dat daadwerkelijk gezag wordt uitgeoefend,
maar dat de mogelijkheid dat gezag uitgeoefend kan worden van belang
is.
Ook Van Peijpe is van mening dat de gezagsverhouding als onderscheidingscriterium de langste tijd heeft gehad. Hij merkt op dat het raar is
de gezagsverhouding te noemen in het ontslagrecht en het socialezekerheidsrecht, omdat de behoefte aan baanzekerheid en inkomensbescherming
weinig te maken heeft met ondergeschiktheid en gezagsuitoefening, maar
alles met economische afhankelijkheid. Ook Van Peijpe laat de gezagsverhouding als onderscheidend criterium niet geheel los. Hij definieert de
arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt,
anders dan als zelfstandige, persoonlijk voor een ander arbeid te verrichten.
Ondergeschiktheid is en blijft een goede indicator voor het vaststellen van
het ontbreken van zelfstandigheid, op voorwaarde dat ondergeschiktheid
als begrip niet wordt beperkt tot gezag, maar zoals in het Duitse arbeidsrecht iets ruimer wordt opgevat. In het Duitse arbeidsrecht kijkt men naar
wat men persönliche Abhängigkeit noemt. Men kijkt naar persoonlijke afhankelijkheid met betrekking tot plaats, tijd en inhoud van het werk, inpassing in
de arbeidsorganisatie van de werkgever en het gebruik van arbeidsmiddelen
van de werkgever. Deze Duitse interpretatie van persoonlijke afhankelijkheid komt dicht in de buurt van het materiële gezagsbegrip.
Nagelkerke is van mening dat iedere werkende, werknemer en zelfstandige, in bepaalde mate economisch afhankelijk is van zijn respectievelijke
werkgever of opdrachtgever. De reden hiervoor is dat het behoud van
inkomensvormende loonarbeid of opdrachtarbeid voor de meeste werkenden in hoge mate afhankelijk is van de beslissingen die de werkgever of
opdrachtgever neemt. Economische afhankelijkheid en juridische ondergeschiktheid hangen nauw samen. Loonstra en Zondag zijn van mening dat
het in ondergeschikt verband verrichten van arbeid leidt tot een zekere economische afhankelijkheid. Economische afhankelijkheid komt voort uit
de juridisch ondergeschiktheid. Beide begrippen zijn feitelijk onvoldoende
onderscheidend. Iedere arbeidsrelatie bevat zekere elementen van gezag en
van economische afhankelijkheid. Arbeidsrelaties zijn machtsrelaties.
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Aanwijzingen van economische afhankelijkheid
Economische afhankelijkheid is een teken dat de zelfstandige rechtsbescherming behoeft. De eerste aanwijzing dat sprake is van economische
afhankelijkheid is of een zelfstandige afhankelijk is van één (overheersende)
opdrachtgever. Een tweede aanwijzing is of de overeenkomst een incidenteel, een meer structureel of zelfs een permanent karakter heeft. Een derde
aanwijzing is dat een zelfstandige geen opdrachten kan weigeren, omdat
op een weigering de sanctie van beëindiging van de overeenkomst staat.
Een vierde aanwijzing is dat een zelfstandige niet de keuze heeft tussen een
arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst, maar een opdrachtovereenkomst krijgt aangeboden door de werkgever die zich bijvoorbeeld
voortaan bemiddelingsbureau noemt. Een vijfde aanwijzing is het hebben van een concurrentiebeding of het niet voor andere opdrachtgevers
mogen werken. In principe is het mogelijk een concurrentiebeding aan te
gaan met een zelfstandige. Het is niet per wet verboden, maar een concurrentiebeding belemmert de zelfstandige wel in zijn vrijheid en zorgt voor
economische afhankelijkheid. Een zesde aanwijzing is de wijze waarop de
werkzaamheden van de zelfstandige zijn ingebed in de ondernemingsorganisatie. Het betreft hier de mate waarin de zelfstandige een buitenstaander
van de organisatie is. Buitenstaanders zijn zelfstandigen, omdat ze geen
deel hoeven te nemen aan vergaderingen en werkoverleg of zelfs maar
aanwezig hoeven te zijn op het kantoor van de werkgever. Een zevende
aanwijzing is de wijze waarop een zelfstandige is ingeroosterd in een onderneming. Een achtste aanwijzing is de wijze waarop de zelfstandige wordt
uitbetaald: per opdracht of per uur, via factuur of via de loonlijst. Een
negende aanwijzing is of een zelfstandige dezelfde werkzaamheden binnen
de onderneming verricht als een werknemer. Zoals Schuijt stelt: ‘tussen
tien werknemers die op basis van dezelfde condities dezelfde arbeid verrichten, kan er niet één zijn die niet in dienst is.’
Economische afhankelijkheid als onderscheidend criterium
Aan economische afhankelijkheid als onderscheidend criterium voor de
drie overeenkomsten zitten haken en ogen. Economische afhankelijkheid
hangt nauw samen met juridische ondergeschiktheid: het komt voort uit
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juridische ondergeschiktheid. Men kan stellen dat de werknemers economisch afhankelijker zijn dan de zelfstandigen. Het gros van de zelfstandigen
is economisch onafhankelijk van de opdrachtgever, doordat ze voor meerdere opdrachtgevers werken, investeringen hebben gedaan in materiaal en
meestal werken vanuit hun eigen werkplaats. Werknemers werken meestal
voor één werkgever, die verantwoordelijk is voor de investeringen in materiaal en werkruimte. Daartegenover staat dat een deel van zelfstandigen
in zekere mate economische afhankelijk is, omdat ze voor één of twee
opdrachtgevers werken, langdurige overeenkomsten met hun opdrachtgevers aangaan en niet of nauwelijks investeren in hun eigen werkplaats.
Vooral in de dienstensector investeren zelfstandigen nauwelijks in de eigen
onderneming.
4.4.3

Bedoeling van partijen

Uit de jurisprudentie over de arbeidsrelaties is een ander onderscheidend
criterium afkomstig, namelijk de bedoeling van partijen. Dat in de jurisprudentie gekeken wordt naar bedoeling van de partijen is een gevolg van de
contractvrijheid die de betrokken partijen hebben bij het sluiten van een
overeenkomst tot aanneming van werk of een opdrachtovereenkomst. De
bedoeling van partijen is minder aan de orde bij een arbeidsovereenkomst
die dwingende bepalingen bevat. Sterker nog, de dwingende bepalingen
van het arbeidsrecht staan bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst de
contractvrijheid in de weg. De bescherming van de werknemers is belangrijker dan de contractvrijheid van de betrokken partijen. Deze inbreuk op
de contractvrijheid werd bij het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst in 1907 gerechtvaardigd door de noodzaak tot compensatie van de
ongelijke machtsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. Sinds de
maatschappelijke positie van de werkenden aan het veranderen is -de werkenden zijn minder ondergeschikt aan de werkgever dan in het verleden- is
in de jurisprudentie meer oog ontstaan voor de bedoeling van partijen.
In de jurisprudentie wordt overwogen dat, indien de partijen geen arbeidsovereenkomst tot stand wensen te brengen, ervan moet worden uitgegaan dat de relatie tussen partijen een opdrachtovereenkomst is. Het is van
belang naar de bedoeling van de partijen te kijken en welke kwalificatie ze
aan hun arbeidsverhouding geven. Deze bedoeling van de partijen wordt
door de rechter bekeken met de maatschappelijke positie van de werkende
in het achterhoofd. Verhulp is van mening dat niet te zwaar geleund
mag worden op de maatschappelijke positie van de werkende. Deze maat-
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schappelijke positie is te weinig eenduidig en te indicatief om als doorslaggevend element voor de definiëring van de arbeidsovereenkomst te dienen.
Opleidingsniveau of hoogte van het salaris zeggen niets over de gezagsverhouding waarin de werkende verkeert en het bestaan van de gezagsverhouding is doorslaggevend voor het aannemen van de arbeidsovereenkomst.
De bedoeling van de partijen dient overeen te stemmen met de feitelijke
omstandigheden en wederom wordt gekeken of sprake is van economische
afhankelijkheid. De achterliggende gedachte bij de beoordeling van de bedoeling van de partijen is dat, indien de opdrachtnemer/werknemer een
aanzienlijke maatschappelijke positie heeft, zijn bedoeling eerder gericht zal
zijn op het aangaan van een opdrachtovereenkomst. Het relatieve succes
van de formule ‘de bedoeling van partijen mede gelet op hun maatschappelijke positie’ teneinde het bestaan van een arbeidsrelatie te beoordelen,
vindt Verhulp niet verwonderlijk. De vraag is of het wenselijk is de behoefte aan bescherming van de opdrachtnemer medebepalend te laten zijn
voor de beslissing of zijn arbeidscontract gezien dient te worden als een
arbeidsovereenkomst of als een opdrachtovereenkomst. Het doel van het
arbeidsrecht is alle werknemers onder de beschermende bepalingen van het
arbeidsrecht te brengen en niet alleen die werknemers die daar behoefte
aan hebben. Verhulp merkt op dat de behoefte aan rechtsbescherming wel
groter wordt naarmate de economische afhankelijkheid van de aannemer of
opdrachtnemer toeneemt en deze zich wat zijn feitelijke positie betreft niet
of nauwelijks onderscheidt van een werknemer. Indien de feitelijke positie
van een economisch afhankelijke zelfstandige niet verschilt van de feitelijke
positie van een werknemer, dan dient zijn juridische positie ook niet te
verschillen van de juridische positie van een werknemer. De feitelijke positie van de werkende is doorslaggevend voor zijn contractsvorm. Immers,
wezen gaat voor schijn.
Het Groen/Schoevers-arrest is effectief gebleken in de civiele rechtspraak, maar de bedoeling van partijen, in combinatie met de feitelijke
omstandigheden waarop inhoud en uitvoering aan de overeenkomst wordt
gegeven en de maatschappelijk positie van de betrokken werkende, is evenmin bruikbaar als onderscheidend criterium. Arbeidsrecht is beschermingsrecht. Het arbeidsrecht, of beter gezegd de (collectieve) arbeidsovereenkomst beschermt de werknemer niet alleen tegen de werkgever, maar ook
tegen zichzelf. Het staat de werknemer niet vrij afstand te doen van allerlei
bepalingen van dwingend recht. Het kan de bedoeling van partijen zijn een
opdrachtovereenkomst aan te gaan, maar als deze opdrachtovereenkomst
voldoet aan de beschrijving van een arbeidsovereenkomst, is sprake van

 Verhulp (2002) p. 27.
 Verhulp (2002) p. 26-29.



discussie over de arbeidsrelaties 4.4
een arbeidsovereenkomst. In gevallen van strijd zijn de bepalingen van de
arbeidsovereenkomst van toepassing.
De bedoeling van partijen is een belangrijk criterium voor het onderscheiden van de arbeidsrelaties. Het mag alleen niet het enige criterium zijn
aan de hand waarvan de arbeidsrelaties van elkaar onderscheiden worden.
De bedoeling van partijen is synoniem voor de contractvrijheid van de
werkenden en hun werkgever of opdrachtgever. Deze contractvrijheid botst
met de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht. Als alleen gekeken
wordt naar de bedoeling van partijen en de partijen volledig vrij zijn in
hun keuze tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst is
een volledige liberalisering het gevolg. Een volledige liberalisering is volgens
Boot fundamenteel in strijd met de bescherming van het arbeidsrecht. Als
aan de partijen volledige contractvrijheid wordt gegeven, zullen vooral de
zwakkeren op de arbeidsmarkt genoegen moeten nemen met arbeidscontracten waarin alle bescherming is weg gecontracteerd. Hierbij kan gedacht
worden aan de jaren tachtig van de vorige eeuw toen de werkloosheid zo
hoog was, dat bepaalde werkgevers alleen nog flexibele arbeidscontracten,
zoals nul-urencontracten of oproep- en afroepcontracten, aanboden aan
werknemers of werkten met draaideurconstructies door opeenvolgende tijdelijke contracten de ene keer onder te brengen bij een uitzendbureau en
dan weer bij de eigen onderneming. Het gevolg hiervan was dat veel werknemers nauwelijks nog arbeidsrechtelijke bescherming genoten.
4.4.4

Ondernemingsrisico’s

Bij het onderscheiden van de drie overeenkomsten wordt de arbeidsovereenkomst als uitgangspunt genomen. De werknemer werkt in een gezagsverhouding en is economisch afhankelijk van de werkgever, de zelfstandige
onderscheidt zich van de werknemer door dit niet te zijn. Het is mogelijk
de drie overeenkomsten van elkaar te onderscheiden door de zelfstandige
als uitgangspunt te nemen. De zelfstandige onderscheidt zich van de werknemer doordat hij voor eigen risico en rekening werkt. Anders dan een
werknemer investeert de zelfstandige in de eigen onderneming. Hij investeert in materialen, een werkplek, vergunningen en opleiding. Ook draagt
hij de kosten voor arbeidsgerelateerde risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zelf. Daarnaast is hij zelf aansprakelijk als hij fouten
maakt tijdens het werken en soms is hij zelfs na de oplevering van het
goed of dienst nog aansprakelijk voor eventuele fouten. Een zelfstandige zal
vaak tijd, arbeid en materiaal spenderen om een opdracht binnen te halen,
zonder dat deze gemaakte kosten zullen worden vergoed. Soms is de zelf-
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standige zelfs een werkgever, doordat hij personeel in dienst heeft voor wie
hij verantwoordelijk en aansprakelijk is. Werknemers dragen geen bedrijfsrisico’s, ze zijn niet zelf verantwoordelijk voor hun arbeid of aansprakelijk
voor eventuele fouten, hoeven de kosten van offertes niet zelf te financieren
en hebben nooit personeel in dienst. Deze veelal financiële risico’s worden
of geheel door de werkgever gedragen of worden op zijn minst gedeeld met
de werkgever.
Ondernemersrisico als onderscheidend criterium
Het dragen van bedrijfseconomische risico’s is volgens de ser geen goed
onderscheidend criterium. Het is niet altijd even duidelijk wat de hoofdbron
van het inkomen van een werkende is of wanneer sprake is van voldoende
bedrijfseconomische risico’s. Ondernemingsrisico als onderscheidend criterium nemen bij de beoordeling van de arbeidsrelaties leidt tot nieuwe
afbakeningsproblemen. Door de sterke opkomst van de arbeidsintensieve
dienstensector en door het komen te vervallen van vestigingseisen en vergunningen in tal van sectoren zijn investeringen nog nauwelijks nodig om
als zelfstandige aan de slag te kunnen. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld
leveren de zelfstandigen vooral arbeid, het benodigde materiaal wordt door
de cliënten betaald, waardoor de investeringen beperkt blijven tot een computer, een auto en een telefoon. In het personenvervoer bijvoorbeeld is de
benodigde vergunning voor taxichauffeurs komen te vervallen, waardoor
deze opdrachtnemer niet langer hoeft te investeren in een vrij prijzige vergunning. Ook werkt niet iedere zelfstandige met zijn eigen materiaal. Daar
tegenover staat dat bepaalde werknemers, zoals koks en bouwvakkers, wel
met hun eigen materiaal werken. Ook heeft niet iedere zelfstandige een
eigen werkplek, maar werkt deze op locatie of zelfs in de onderneming van
de opdrachtgever.
4.4.5

Arbeidsrecht: recht van werkenden

Door binnen het arbeidsrecht de nadruk te leggen op de arbeidsovereenkomst zal het arbeidsrecht nooit alle werkenden omsluiten. Het arbeidsrecht
is niet het recht van de werkenden, maar het recht van de werknemers.
Het arbeidsrecht sluit bepaalde groepen werkenden uit. Het is de vraag of
het gewenst is dat het arbeidsrecht bepaalde groepen werkenden uitsluit.
In 1936 heeft Sinzheimer reeds op het feit gewezen, dat het arbeidsrecht
geen oplossing biedt voor de problemen van groepen werkenden die buiten
het arbeidsrecht vallen, terwijl het arbeidsrecht wel voor hen is bedoeld.
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Dat groepen voor wie het arbeidsrecht is bedoeld niet onder de werking
van het arbeidsrecht vallen, is een consequentie van de formulering van
het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht staat namelijk niet de arbeid in zijn
algemeen, maar de arbeidsovereenkomst in het bijzonder centraal. De gezagsverhouding en het bijbehorende ondergeschiktheidscriterium is zelfs
de kern van het arbeidsrecht. Het ondergeschiktheidscriterium mag dan
wel de kern van het arbeidsrecht zijn, het beheerst niet het gehele arbeidsrecht. Het arbeidsrecht moet volgens Sinzheimer evenzeer van toepassing
zijn op verhoudingen die geen juridische gezagsverhouding kennen, maar
wel maatschappelijk gelijk te stellen zijn met de loondienstverhouding.
Sinzheimer deed deze uitspraak destijds over de thuiswerkers. Dit is een
groep werkenden die wat juridisch status en sociaal-economische positie betreft, vergelijkbaar is met de groep economisch afhankelijke zelfstandigen.
Tegenwoordig is de arbeidsovereenkomst nog steeds, evenals in 1936, het
onderwerp van het arbeidsrecht.
Een groot aantal rechtsregels uit het arbeidsrecht is vooral van toepassing voor hen die op basis een arbeidsovereenkomst werken. Door de
invoering van het bba en het rechtsvermoeden van artikel 7:610a bw is de
reikwijdte van het arbeidsrecht in principe uitgebreid tot de maatschappelijk vergelijkbare groepen zelfstandigen, maar van deze rechtsregels wordt
in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Er is weinig jurisprudentie bekend
over zelfstandigen die een beroep doen op de ontslagverboden van het bba.
Uit de jurisprudentie over het rechtsvermoeden blijkt dat het oordeel van
de rechter veelal niet in het voordeel van de zelfstandigen uitpakt. Ook het
socialezekerheidsrecht dat in hoofdstuk 5 wordt besproken, is opgehangen
aan de juridische status van werknemer. De reikwijdte van het socialezekerheidsrecht is met de introductie van het begrip fictieve dienstbetrekking
wel uitgebreid tot grote groepen zelfstandigen, waaronder de economisch
afhankelijke zelfstandigen en de thuiswerkers. In het socialezekerheidsrecht
genieten bepaalde maatschappelijk vergelijkbare groepen dezelfde compensatie tegen de sociale risico’s van deelname aan het betaalde arbeidsproces
als de werknemers.
Perulli wijst erop dat het juridisch mogelijk is de keuze bepaalde groepen
zelfstandigen recht te geven op arbeidsrechtelijke bescherming over te laten
aan het overleg tussen de sociale partners hetgeen in landen als Duitsland,
Italië en het Verenigd Koninkrijk deels het geval is. Artikel 1 lid 2 van
de Wet cao bepaalt dat de arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn geregeld voor werknemers ook van toepassing kunnen zijn op de zelfstandigen.
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Van deze mogelijkheid wordt in Nederland nauwelijks gebruik gemaakt,
maar het heeft wel de interesse van de sociale partners. Aangezien vakbonden, brancheorganisaties en in mindere mate de werkgeversorganisaties
de belangen van de verschillende groepen zelfstandigen behartigen, is het
mogelijk per cao bepaalde groepen zelfstandigen bepaalde vormen van
arbeidsrechtelijke bescherming te geven.
Een andere mogelijkheid bepaalde groepen zelfstandigen dezelfde bescherming te geven als de werknemer is in navolging van de Fransen het arbeidsrecht (droit du travail) te veranderen in het recht van de werkenden (droit
de l’emploi). In het Franse arbeidsrecht wordt weliswaar een onderscheid
gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen, maar dit onderscheid is niet
opgehangen aan het bestaan van een gezagsverhouding zoals in Nederland
het geval is. De arbeidsovereenkomst wordt gezien als een overeenkomst
op basis waarvan een individu zich verbindt werkzaamheden voor een
ander te verrichten. Hoewel in de wet is vastgelegd dat deze individuen
de werkzaamheden onder de controle van de ander verrichten in ruil voor
loon, staat diezelfde wet niet in de weg dat grote groepen zelfstandigen,
zoals handelsvertegenwoordigers, journalisten, artiesten en zelfstandigen die
in een franchiseconstructie werken, precies dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming genieten als de werknemers.
4.5

Conclusie

Het is moeilijk gebleken de arbeidsrelaties van elkaar te onderscheiden. Dit
heeft deels te maken met het feit dat contractvrijheid lastig te combineren
is met bepalingen van dwingend recht. In het arbeidsrecht zijn drie overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden tegen beloning ontwikkeld en in beginsel geniet de werkende een zekere vrijheid op basis van
welke overeenkomst hij zijn arbeid wil leveren. De opdrachtgever staat het
in beginsel vrij te kiezen welke werkende hij vraagt de arbeid te verrichten.
Deze contractvrijheid is ingeperkt door allerlei bepalingen van dwingend
recht. De werknemer wordt opgevat als een juridische en economische
zwakkere partij die bescherming behoeft. Deze bescherming beperkt de
contractvrijheid. Het moment dat wordt vermoed dat een werkende werkt
als een werknemer, tegen beloning en onder gezag persoonlijke werkzaamheden verricht, geniet deze werkende bescherming van het arbeidsrecht.
Dat de arbeidsrelaties lastig te onderscheiden zijn, heeft ook te maken
met de wijze waarop de drie overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden tegen beloning zijn geformuleerd. De arbeidsovereenkomst is
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duidelijk geformuleerd en nader uitgewerkt in een reeks wetsartikelen. De
overeenkomst tot aanneming van werk is weliswaar duidelijk geformuleerd,
maar nauwelijks in wetsartikelen uitgewerkt. De opdrachtovereenkomst is
vooral geformuleerd als een restcategorie. Als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot aanneming van werk, is sprake van
een opdrachtovereenkomst. Door de opdrachtovereenkomst te formuleren
als een restcategorie zijn alle werkenden keurig onder een van de drie
overeenkomsten te brengen. Geen enkele werkende valt buiten de boot,
maar het onderscheid tussen de drie overeenkomsten is ver te zoeken.
Het onderscheid tussen deze overeenkomsten wordt gezocht in het begrip
gezagsverhouding. Een begrip dat wederom niet duidelijk is geformuleerd.
Van overheidswege wordt lange tijd niet nodig gevonden het begrip gezagsverhouding zorgvuldig te formuleren. Over de inhoud van dit begrip is
volgens de wetgever geen discussie mogelijk. Iedereen wordt geacht te begrijpen wat wordt verstaan onder begrippen als ‘in dienst van’, zeggenschap
en gezagsverhouding. Gevoelsmatig weet iedereen wat wordt bedoeld met
gezagsverhouding, maar het op gevoel onderscheiden van arbeidsrelaties
laat veel ruimte over voor interpretatie.
De gezagsverhouding is en blijft het onderscheidende criterium, maar
de gezagsverhouding is een aan erosie onderhevig begrip. In de loop der
jaren wordt steeds anders gedacht over de precieze inhoud van dit begrip.
Sommige juristen zijn van mening dat de gezagsverhouding onvoldoende
onderscheidend is gebleken om de arbeidsovereenkomst af te palen van de
twee overeenkomsten voor het verrichten van zelfstandige arbeid. Het is de
vraag of een ander onderscheidingscriterium, zoals economische afhankelijkheid, bedoeling van de partijen of ondernemingsrisico’s meer duidelijkheid
zal scheppen tussen werknemers en zelfstandigen dan de gezagsverhouding.
Welk onderscheidend criterium men kiest, steeds blijft het moeilijk voor
bepaalde werkenden vast te stellen op basis van welke overeenkomst ze nu
precies werkzaam zijn. Ook blijft een groep werkenden bestaan die zowel
werkzaam kan zijn op basis van een arbeidsovereenkomst als op basis van
een opdrachtovereenkomst.
Het moeilijk te maken onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en
de opdrachtovereenkomst zal voor de meeste werkenden geen problemen
opleveren. Wat wel problematisch is dat aan de arbeidsovereenkomst andere en vooral meer rechten zijn opgehangen dan aan de opdrachtovereenkomst. Het wordt niet rechtvaardig gevonden dat bepaalde werkenden
geen toegang hebben tot deze rechten. Het is niet te rechtvaardigen dat
bijvoorbeeld economisch afhankelijke zelfstandigen, zelfstandigen die wat
sociaal-economische positie betreft niet te onderscheiden zijn van deze
werknemers, niet dezelfde rechten hebben als werknemers. Het arbeidsrecht lijkt rafelranden te kennen. Bepaalde groepen werkenden voor wie
het arbeidsrecht is bedoeld, vallen buiten de beschermende bepalingen
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van het arbeidsrecht, omdat hun juridische status een andere is, of vaag of
dubbelzinnig is.
Daarbij is het de vraag of de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst tot
aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst in de kern wel vergelijkbare overeenkomsten zijn. Zoals eerder gezegd, beschermt de arbeidsovereenkomst de werknemer tegen zijn juridisch sterkere werkgever. De
arbeidsovereenkomst compenseert deze ongelijke juridische positie van de
werknemer. Binnen de overeenkomst tot aanneming van werk en de opdrachtovereenkomst worden beide contractspartijen juridisch gelijkwaardig
geacht. Toch blijkt één van de twee contractspartijen meer beschermd te
worden dan de ander. Het is alleen niet de aannemer of de opdrachtnemer, maar het is de opdrachtgever die beschermd wordt tegen de andere
partij. De drie overeenkomsten beschermen verschillende partijen en zijn
in feite onvergelijkbaar, behalve dat het alle drie overeenkomsten zijn op
basis waarvan het verrichten van werkzaamheden tegen beloning wordt
geregeld. De arbeidsovereenkomst dient een ander doel dan de beide overeenkomsten van het verrichten van zelfstandige arbeid.
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de k r i n g va n v e r z e k e r d e n

In dit hoofdstuk worden de arbeidsrelaties volgens het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht beschreven. Aan de juridische status van de
arbeidsrelaties zijn allerlei socialezekerheidsrechtelijke en fiscale rechten en
plichten opgehangen. In de arbeidsovereenkomst wordt de werknemer verondersteld ondergeschikt aan overwegend één werkgever te zijn. Het werken
voor één werkgever leidt ertoe dat de werknemer economisch afhankelijk
is van diezelfde werkgever. ‘Economisch zwak en juridisch onderschikt, dat
vraagt om compensatie’, zegt Van der Heijden treffend. De zelfstandige
wordt niet verondersteld economisch zwak of juridisch ondergeschikt aan
zijn meerdere opdrachtgevers te zijn en behoeft om die reden geen ongelijkheidscompensatie. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het juridische
onderscheid tussen de arbeidsrelaties in het civiele recht niet eenvoudig valt
te maken. Het socialezekerheidsrechtelijke en fiscaalrechtelijke onderscheid
tussen de arbeidsrelaties is gebaseerd op het civielrechtelijke onderscheid,
met gevolg dat de onduidelijke definiëring van de arbeidsrelaties in het bw
doorwerkt in het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht.
In het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht wordt met andere begrippen gewerkt dan in het civiele recht. Er wordt niet gesproken van een
arbeidsovereenkomst, maar zoals in paragraaf 5.1 wordt uiteengezet, van
een dienstbetrekking. Werknemers werken op basis van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking. Ook wordt in het belastingrecht
en socialezekerheidsrecht niet gesproken van aannemers of opdrachtnemers, maar van respectievelijk ondernemers en zelfstandigen. Het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht onderkennen een derde categorie
werkenden die weliswaar niet werkzaam is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, maar daar wel sociaal-economisch gelijk
mee te stellen is. Deze werkenden werken in fictieve dienstbetrekking.
Het is niet altijd duidelijk of een werkende gezien wordt als een werknemer, als een persoon werkzaam in fictieve dienstbetrekking of als een
zelfstandige. Ook is onduidelijk of een werkende wel of niet behoort tot
de personenkring oftewel de kring van verzekerden. De onzekerheid over
tot de kring van verzekerden horen, met alle rechten en plichten van dien,
wordt door de betrokkenen problematisch en onwenselijk gevonden. Deze
onduidelijkheid over tot de kring van verzekerden te horen heeft tot veel jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep geleid. Deze jurisprudentie
wordt besproken in paragraaf 5.2. In de jurisprudentie wordt regelmatig de

 Van der Heijden (1997) p. 1838.
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vraag gesteld of een werkende werkzaam is in een (fictieve) dienstbetrekking
en of sprake is van verzekeringsplicht. Deze premieplicht treft de werkgever/opdrachtgever van de werkende. De Centrale Raad van Beroep kijkt
naar de feitelijke omstandigheden, waaronder de werkzaamheden door
de werkende worden verricht. De bedoeling van partijen wordt door de
Centrale Raad van Beroep minder belangrijk geacht.
In paragraaf 5.3 wordt aandacht besteedt aan de precieze personenkring van de werknemersverzekering. In theorie zijn de werknemersverzekeringen alleen bedoeld voor personen werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking. De zelfstandigen zijn uitgesloten van deze sociale verzekeringen. In
de praktijk blijkt deze tweedeling tussen personen werkzaam in (fictieve)
dienstbetrekking en zelfstandigen minder eenduidig te zijn. Bepaalde personen werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking zijn uitgesloten van deze verzekeringen, terwijl bepaalde zelfstandigen weer toegang hebben tot deze
verzekeringen.
5.1

Definities van werkenden

In het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht wordt evenals in het
arbeidsrecht gewerkt met verschillende definities van werkenden. Over het
algemeen wordt het onderscheid gemaakt tussen werknemers (personen
werkzaam in een dienstbetrekking) en zelfstandigen. Voor het begrip dienstbetrekking van artikel 3 van de werknemersverzekeringen zw, wao en de
ww) en voor de Wet ib wordt aansluiting gezocht bij de arbeidsovereenkomst van artikel 7:610 bw. Voor de arbeidsverhoudingen, waarbij de arbeid zelfstandig en voor eigen risico en rekening van de eigen onderneming
wordt verricht, wordt minder aansluiting gevonden bij de overeenkomst
tot aanneming van werk van artikel 7:750 bw of de opdrachtovereenkomst
van artikel 7:400 bw. In het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht is
een derde categorie werkenden geformuleerd in de vorm van de persoon
werkzaam in fictieve dienstbetrekking of gelijkgestelde arbeidsverhouding.
De dienstbetrekking is een ruimer begrip dan de arbeidsovereenkomst.
Bepaalde arbeidsverhoudingen die civielrechtelijk niet onder de arbeidsovereenkomst vallen zijn voor het belastingrecht en socialezekerheidsrecht
gelijkgesteld aan de dienstbetrekking. Dit wordt een fictieve dienstbetrekking genoemd.

 Per 1 januari 2006 is de wao vervangen door de wia. In dit hoofdstuk wordt echter
gesproken over de wao, omdat de personenkring van de werknemersverzekeringen is bepaald
op grond van de artikelen 3, 4 en 5 van de werknemersverzekeringen zw, wao en ww. De
personenkring is niet gewijzigd met de overgang van de wao in de wia.
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5.1.1

Werknemer

In de werknemersverzekeringen zw, wao en ww wordt een definitie van
een werknemer gegeven. Artikel 3 lid 1 luidt:
‘Een werknemer is een natuurlijke persoon, jonger dan 65 jaar, die in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.’

Voor de Wet loonbelasting 1964 is het begrip werknemer van belang.
Artikel 2 lid 1 van Wet loonbelasting 1964 luidt:
‘Een werknemer is een natuurlijk persoon die tot een inhoudingsplichtige in een
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke arbeidsovereenkomst staat of van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
arbeidsovereenkomst van hemzelf of van een ander, dan wel uit een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke bestaande arbeidsovereenkomst.’

5.1.2

Fictieve dienstbetrekking

De kring van verzekerden voor de werknemersverzekeringen geldt niet
alleen voor de werknemers, maar voor een ruimere categorie werkenden.
Zowel voor de werknemersverzekeringen zw, wao/wia en ww als voor
de Wet loonbelasting 1964 wordt de groep van werknemers uitgebreid
met de zogenaamde gelijkgestelden, diegenen die werken op grond van
een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. Bakels geeft twee redenen voor
het bestaan van de fictieve dienstbetrekking. In de eerste plaats acht de
wetgever het niet wenselijk dat door het juridisch vermijden van een arbeidsovereenkomst de socialeverzekeringsplicht kan worden ontlopen. De
tweede en met de eerste reden samenhangende reden is dat niet alleen
personen met een arbeidsovereenkomst onder de zw, wao/wia en ww
horen te worden gebracht, maar ook diegenen, die maatschappelijk gezien
met de werknemers vergelijkbaar zijn, omdat ze in dezelfde mate afhankelijk zijn van arbeid voor hun bestaansvoorziening als werknemers. Voor
de zw, wao en ww gebeurt dat op grond van de artikelen 4 en 5 en voor
de Wet loonbelasting 1964 op grond van artikelen 3 en 4. In artikel 4 van
de werknemersverzekeringen zw, wao en ww wordt gesproken van een
fictieve dienstbetrekking als:
a. ‘Degene die anders dan als zelfstandige of als thuiswerker ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk persoonlijk een werk tot stand brengt.

 Bakels (2000) p. 318.
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b. Degene die de onder a bedoelde persoon bij het tot stand brengen van dat werk
bijstaat.
c. Degene die bemiddeling verleent bij het tot stand komen van overeenkomsten
tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, dit geen bijkomstige werkzaamheid is en hij hierbij niet door meer dan twee personen wordt bijgestaan.
d. Degene die als lid van een vissersvaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de
besomming.Coöperatiebestuurders.’

Aan artikel 4 zw is nog een bepaalde arbeidsverhouding toegevoegd,
namelijk:
f. ‘Degene die werkzaam is om vakbekwaamheid te verwerven.’

In artikel 3 van de Wet loonbelasting 1964 worden vrijwel dezelfde categorieën genoemd als bij artikel 4 van de werknemersverzekeringen zw, wao
en ww. Alleen categorie d van de werknemersverzekeringen zw, wao en
ww -de leden van een vissersvaartuig- wordt in art. 3 van de Wet loonbelasting 1964 niet genoemd als gelijkgestelden. Aanvullend op de categorieën
werkenden die ook bij de werknemersverzekeringen zw, wao en ww gelden
kent de Wet loonbelasting 1964 nog de volgende categorieën in haar artikel
3, lid 1 f en g Wet loonbelasting 1964 als gelijkgestelden.
f. ‘Het kind van 15 jaar of ouder dat werkzaam is in de onderneming van zijn
ouder, tenzij die onderneming mede voor zijn rekening wordt gedreven.
g. De commissaris van een lichaam in de zin van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen.’

In artikel 5 van de werknemersverzekeringen zw, wao en ww en in artikel 4 van de Wet loonbelasting 1964 worden nog een aantal categorieën
genoemd die bij of krachtens de regels zoals gesteld in een Algemene
Maatregel van Bestuur (amvb), hetgeen een besluit van de regering is waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt, als een fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt. Werkenden die onder één van de in deze wetten
genoemde categorieën vallen kunnen gezien worden als zijnde werkzaam
in een fictieve dienstbetrekking op grond van de bijbehorende amvb’s. In
tegenstelling tot de categorieën werkenden die in artikel 4 van de zw, wao
en ww en artikel 3 van de Wet loonbelasting 1964 zijn genoemd, geldt
voor deze categorieën werkenden in de amvb’s een aantal algemene voorwaarden voor het verkrijgen van de status van fictieve dienstbetrekking. De
belangrijkste voorwaarden worden hieronder genoemd.
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a. ‘De arbeid wordt niet verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep;
b. De overeenkomst moet zijn aangegaan voor tenminste dertig kalenderdagen.’

Het Rariteitenbesluit, voluit het Besluit van 24 december 1986, houdende
vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5
van de zw, wao en ww (Besluit aanwijzing gevallen waarin een arbeidsverhouding als een dienstbetrekking wordt beschouwd), is gebaseerd op artikel
5 zw, wao en ww. De volgende categorieën van werkenden worden krachtens het rariteitenbesluit als een gelijkgestelde arbeidsverhouding gezien:
a.
b.
c.
d.
e.

‘Degene, die als thuiswerker arbeid verricht en hun hulpen;
Degene, die werkzaam is via een tussenpersoon;
Degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt
Diegene, die als beroep een tak van sport beoefent;
Degene, die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds ingevolge art. 3 en 4 van de zw, ww en wao als dienstbetrekking
wordt beschouwd, doch hiermee maarschappelijk gelijkgesteld kan worden.’

In artikel 5 van de werknemersverzekeringen worden de arbeidsverhoudingen van de thuiswerkers (mits zij gemiddeld per maand tenminste tweevijfde van het wettelijk minimumloon verdienen), personen werkzaam via
een tussenpersoon, musici en artiesten (mits zij korter dan drie maanden
en voor verschillende opdrachtgevers werken (artiestenregeling)), profsporters en andere personen die tegen beloning persoonlijke arbeid verrichten
beschouwd als een gelijkgestelde arbeidsverhouding. Het betreft personen
wier arbeidsverhouding maatschappelijk gezien gelijkgesteld is aan de arbeidsovereenkomst, zoals ijsverkopers en benzinepompexploitanten. Deze
persoonlijke arbeidverrichters oftewel rariteiten zijn een restcategorie van
mensen die niet in één van de andere categorieën zijn onder te brengen,
maar die wel persoonlijk tegen beloning werkzaamheden verrichten zonder
dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ze zijn niet ondergeschikt aan
hun opdrachtgever, maar verkeren wel in een maatschappelijke positie die
vergelijkbaar is met die van de werknemers. Deze werkenden moeten naast
de dertig dagen eis en de eis dat de arbeid niet in uitoefening van het eigen
bedrijf of beroep wordt verricht, nog aan enkele nadere eisen voldoen. De
werkende moet doorgaans tenminste tweevijfde van het minimumloon per
maand verdienen. De werkende moet op tenminste twee dagen per week
werken. De werkzaamheden worden niet rechtstreeks voor een particulier
voor diens persoonlijke aangelegenheden uitgevoerd. De werkzaamheden
zijn ook niet overwegend geestelijk van aard. De arbeidsverhouding wordt
niet overheerst door een familieverhouding en tot slot is geen sprake van
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zelfstandige arbeid. Deze nadere bepalingen sluiten bepaalde personen uit
van een fictieve dienstbetrekking.
De achterliggende gedachte is dat kruimelverzekeringen moeten worden
geweerd, omdat personen die arbeid van een geringe omvang verrichten
geen behoefte zouden hebben aan een verzekering als werknemer. Ze verdienen onvoldoende met hun arbeid om in situaties van ziekte, (langdurige)
arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid de gevolgen van loonderving te
voelen. Ook is de eventuele uitkering van geringe omvang, evenals de
financiële bijdrage van de werkende aan de werknemersverzekeringen.
Daarbij wil de wetgever de opdrachtgevers van werkenden die diensten
van een beperkte omvang verrichten niet tot werkgever maken. De lasten
voor de werkgever zouden dan te hoog zijn. Het uitsluiten van arbeidsverhoudingen van een geringe omvang heeft nadelen. Het is mogelijk dat een
persoon meerdere kleine arbeidsverhoudingen combineert, zodat het risico
van loonderving helemaal niet gering is. Het is mogelijk dat schijnconstructies worden verzonnen, waarbij een arbeidsovereenkomst wordt opgesplitst
in meerdere arbeidsverhoudingen, die allen onder de ondergrens zitten en
gezien worden als kruimelverhoudingen.
In artikel 4 van de wet loonbelasting 1964 worden naast bovenstaande
categorieën nog twee categorieën genoemd van werkenden die op grond
van een amvb als werkzaam in een fictieve dienstbetrekking worden gezien
voor de Wet loonbelasting 1964, terwijl deze categorieën uitdrukkelijk niet
gezien worden als werkzaam in een fictieve dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen zw, wao en ww. Artikelen 4 d en f Wet loonbelasting
1964 luiden:
d. ‘Degene, die arbeid verricht ten behoeve van een vennootschap waarin hij
een aanmerkelijk belang heeft in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting
2001;
f. Degene die uit een duurzame arbeidsverhouding welke niet reeds op grond van
een andere bepaling als dienstbetrekking wordt beschouwd een beloning geniet,
mits de inspecteur op gezamenlijk verzoek van diegene en de inhoudingsplichtige bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist dat de arbeidsverhouding als
dienstbetrekking wordt beschouwd.’

Kortom, voor de zw, wao en ww en de Wet loonbelasting 1964 is de kring
van verzekerden uitgebreid met de categorie werkenden die weliswaar niet
werken in dienstbetrekking, maar die wel aan aanvullende criteria qua omvang, inkomen en duur van arbeidsrelatie voldoen, waardoor sprake is van
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een fictieve dienstbetrekking respectievelijk gelijkgestelde arbeidsverhouding. Bij het toetsen of een bepaalde arbeidsrelatie leidt tot een verplichte
verzekering moet een wettelijk volgorde worden gevolgd. Eerst dient de
arbeidsrelatie getoetst te worden aan artikel 3 en wordt gekeken of sprake
is van een arbeidsovereenkomst, vervolgens aan artikel 4 en tenslotte aan
artikel 5. Van een fictieve of gelijkgestelde arbeidsverhouding is geen sprake
op het moment dat deze werkenden de arbeid verrichten in de uitoefening
van een bedrijf of beroep.
Zelfstandigen zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Tot 1
januari 2002 was de uitsluiting van de zelfstandigen neergelegd in artikel
8, lid 1 van de amvb ex artikel 5, zw, wao en ww. Het ging om arbeid
die werd verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige
uitoefening van een beroep. Sinds 1 januari 2002 bepaalt artikel 8, lid 1,
onderdeel c van de amvb ex artikel 5 zw, wao en ww dat de in de amvb
genoemde arbeidsrelaties niet worden gezien als gelijkgestelde dienstbetrekking, indien de betrokkene over een var beschikt die tevens een zelfstandigheidsverklaring is. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op deze
Verklaring Arbeidsrelatie.
5.1.3

Zelfstandigen

Het uwv en de Belastingdienst, die respectievelijk de sociaalzekerheidswetgeving en de belastingwetgeving uitvoeren en de premies voor de sociale
zekerheid en de loonbelasting en inkomstenbelasting innen en controleren,
spreken niet van aannemers en opdrachtnemers maar spreken respectievelijk van een zelfstandige en van een ondernemer. In de wet is geen
omschrijving van het begrip zelfstandige te vinden. Het begrip zelfstandige
is ontleend aan de jurisprudentie die in paragraaf 5.3. uitgebreid wordt
beschreven. Blijkens de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is
het lopen van ondernemersrisico essentieel voor een zelfstandige. Een zelfstandige loopt ondernemersrisico’s als deze in een bepaalde mate investeert
in machines of bedrijfsruimte. Ook het gebruik van eigen gereedschap, het
beschikken over de benodigde vergunningen, het werken voor meerdere
opdrachtgevers, het in dienst hebben van personeel en het ingeschreven
staan bij de Kamer van Koophandel is van belang voor een zelfstandige.
Uit de omstandigheden waaronder de zelfstandige zijn werkzaamheden
verricht moet de conclusie kunnen worden getrokken dat de positie van de
arbeidsverrichter duidelijke en overtuigende kenmerken van zelfstandige
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bedrijfs- of beroepsuitoefening draagt. Volgens de waz, de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen, is de volgende persoon een zelfstandige:
‘De persoon jonger dan 65 jaar, die winst uit onderneming geniet, tenzij hij de
onderneming feitelijk niet voor eigen rekening drijft.’

De waz, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandigen is per 1 augustus 2004 afgeschaft, in de zin dat geen nieuwe gevallen
van arbeidsongeschikt geworden zelfstandigen na een wachttijd van 52 weken meer worden toegelaten. De definitie van de ondernemer uit de Wet
inkomstenbelasting 2001 van het fiscaal recht sluit aan op de definitie van
de zelfstandige uit de waz, al wordt het iets anders verwoord. Voor de Wet
inkomstenbelasting 2001 is de volgende persoon een ondernemer.
‘De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die
rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.’

In artikel 1.1.1 van de wia, de per 1 januari 2006 ingevoerde opvolger van
de wao, wordt ook een definitie gegeven van een zelfstandige.
‘Een zelfstandige is een persoon jonger dan 65 jaar:
1. die in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming als bedoeld in
paragraaf 3.2.1. van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, geniet, tenzij hij feitelijk de
onderneming niet voor eigen rekening drijft;
2. die niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in paragraaf 3.2.4 van die wet, tenzij
hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
3. die directeur-grootaandeelhouder is, en het werk tot stand brengt uitsluitend
voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij
directeur-grootaandeelhouder is.’

Een zelfstandige of ondernemer is een persoon die feitelijk en zelfstandig
een onderneming voor eigen rekening en risico drijft. Of deze persoon
wel of geen personeel in dienst heeft, maakt niet uit voor de definities van
zelfstandige en ondernemer. Om te kunnen beoordelen of een persoon
een zelfstandige is hebben het uwv en de Belastingdienst een aantal criteria geformuleerd waarmee zelfstandigheid wordt bepaald. Bij de invulling

 crvb 5 juli 2002, rsv 2002/221, Noordam (2004) p. 62.
 Noordam (2004) p. 152.



definities van werkenden 5.1
van het zelfstandigheidsbegrip van de waz is gepoogd zoveel mogelijk aan
te sluiten bij het fiscale zelfstandigheidsbegrip, desondanks sluiten beide
begrippen niet volledig op elkaar aan. Het fiscale zelfstandigheidsbegrip is
ruimer geformuleerd dan het zelfstandigheidsbegrip van de waz en omvat
ook zelfstandige activiteiten die buiten een onderneming worden gevoerd.
Voor de waz wordt een werkende gezien als een zelfstandige als deze
winst uit onderneming geniet. Zelfstandigheid is beperkt tot het genieten
van winst uit een onderneming. Een onderneming is fiscaal gezien een
duurzame organisatie die gericht is om met behulp van kapitaal en arbeid
deel te nemen aan het economische verkeer met het doel winst te halen.
De vier belangrijke elementen bij de invulling van het fiscale begrip onderneming zijn zelfstandigheid, duurzaamheid, risico dragen en deelnemen
aan het economische verkeer. Het zelfstandigheidsbegrip van de wia sluit
volledig aan het fiscale ondernemersbegrip, met als toevoeging de dga die
aanvankelijk alleen door het uwv gezien werd als een zelfstandige.
5.1.4

Dubbele beoordeling van de werkenden

Met de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var, een wet
waaraan in het volgende hoofdstuk aandacht wordt besteed, op 1 januari
2005 beoordeelt uitsluitend de Belastingdienst of een persoon een zelfstandige is of werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking. In het verleden beoordeelde zowel de Belastingdienst als het uwv over de arbeidsrelaties van de
werkenden. Vaak oordeelden de Belastingdienst en het uwv verschillend
over de arbeidsrelaties. Het is voorgekomen dat een werkende door de
Belastingdienst werd beschouwd als een ondernemer en door het uwv werd
gezien als een persoon werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking. In mindere
mate is voorgekomen dat een werkende door het uwv gezien werd als een
zelfstandige en door de Belastingdienst als een werknemer. De overheid
werd in 2000 door de Commissie “Harmonisatie ondernemers en zelfstandigenbegrip” geattendeerd op de dubbele beoordeling van de arbeidsrelaties
door de Belastingdienst en het uwv en de mogelijkheid dat het onduidelijke
onderscheid tussen de arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige arbeid de
economie en met name het zelfstandig ondernemerschap belemmert.
Dubbele beoordeling leidt tot onzekerheid
Het uwv beoordeelt of iemand gezien wordt als een zelfstandige aan de
hand van criteria die gebaseerd zijn op de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep. Er wordt gekeken naar de materiële aspecten van de
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arbeidsrelatie, oftewel naar de feitelijke omstandigheden waaronder de zelfstandige zijn werkzaamheden verricht. Het uwv kijkt naar de aanwezigheid
van reëel ondernemersrisico; het werken voor meerdere opdrachtgevers; de
afwezigheid van een gezagsverhouding; het gebruik van eigen materialen;
de aanwezigheid van een eigen pensioenverzekering of een particuliere
inkomensdervingverzekering; de aanwezigheid van een eigen bedrijfsruimte
en eigen bedrijfsmiddelen en naar het toezicht of controle op de wijze van
werken. De Belastingdienst beoordeelt of sprake is van fiscale ondernemerschap aan de hand van criteria gebaseerd op de jurisprudentie van de Hoge
Raad. De Belastingdienst kijkt naar de organisatie van arbeid en kapitaal;
de deelname aan het economische en maatschappelijke verkeer; subjectief
winststreven; objectief winst behalen en naar aantal uren besteed aan het
ondernemerschap. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek dient een ondernemer tenminste 1225 uur per jaar in de eigen onderneming te werken, waarvan 225 uur wordt beschouwd als zijnde besteed
aan administratieve taken. 
Het uwv oordeelt of een werkende toegang heeft tot de werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen zijn verzekeringen voor werknemers
en zijn niet bedoeld voor de zelfstandigen. Of iemand door het uwv gezien
wordt als een zelfstandige wordt beoordeeld aan de hand van de feitelijke
omstandigheden en het komt voor dat het uwv de arbeidsrelatie van een
zelfstandige aanmerkt als een (fictieve) dienstbetrekking. Door de ruimere
interpretatie van het begrip werknemer of beter gezegd door de introductie
van het begrip fictieve dienstbetrekking binnen het socialezekerheidsrecht
blijkt voor het socialezekerheidsrecht eerder sprake te zijn van een werknemer dan voor de belastingsrecht.
De dubbele beoordeling door het uwv en de Belastingdienst heeft in het
verleden regelmatig tot onduidelijkheden geleid. In de eerste plaats worden
de zelfstandigen geconfronteerd met onzekerheid over de juridische status doordat vooraf onvoldoende duidelijkheid kan worden verkregen over
diezelfde juridische status van de arbeidsrelatie. De kwalificatie van een
arbeidsrelatie vindt formeel achteraf plaats. De kwalificatie wordt gebaseerd
op feitelijke omstandigheden van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en
zelfstandige. Als een gevolg hiervan kan iemand die zich als zelfstandige
presenteert op basis van de feiten achteraf als werknemer worden gekwalificeerd. In de tweede plaats bestaat onduidelijkheid voor de zelfstandigen,
omdat eenduidigheid in besluitvorming ontbreekt. De verschillen tussen
het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht en met name de toepassing
van deze wetten in de uitvoeringspraktijk leiden tot situaties waarin een ar-
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beidsrelatie voor de ene instantie als een arbeidsovereenkomst of daarmee
gelijkgestelde activiteit wordt aangemerkt en door de andere instantie als
een opdrachtovereenkomst. De fiscus concludeert eerder dat sprake is van
zelfstandigheid dan het uwv. Alleen ten aanzien van de dga stelt het uwv
dat sprake is van zelfstandigheid, terwijl de Belastingdienst stelt dat sprake
is van arbeid in dienstbetrekking. Deze situatie wordt door betrokkenen als
onbegrijpelijk en onrechtvaardig ervaren.
Dubbele beoordeling leidt tot kruimelverzekeringen
De zelfstandigen werden niet alleen dubbel beoordeeld, maar de wijze
waarop het uwv hun arbeidsrelaties beoordeelde leidde ook tot dubbele
verzekeringen. Het uwv was regelmatig van mening dat bij bepaalde arbeidsrelaties van een bepaalde zelfstandige sprake was van een (fictieve)
dienstbetrekking, terwijl bij andere, soortgelijke arbeidsrelaties van de betreffende zelfstandige werd gesteld dat deze worden verricht voor eigen
risico en rekening van de onderneming. Het resultaat dat een deel van de
arbeidsrelaties maar zeker niet alle arbeidsrelaties verricht zijn in (fictieve)
dienstbetrekking, levert de zelfstandige een dubbele verzekering op. De premies voor de waz en de wao worden met elkaar verrekend. De premieplicht
voor sommige maar niet alle arbeidsrelaties levert een werkende vooral
kruimelverzekeringen op basis van de zw en ww op. Dit zijn verzekeringen
waarvoor men wel verzekerd is, maar waarvan men geen gebruik kan of
zal maken. Dat niet alle zelfstandigen even gelukkig zijn met deze wijze van
toegang tot de werknemersverzekeringen heeft te maken met het feit dat zij
en hun opdrachtgevers wel premieplichtig voor de werknemersverzekeringen zijn, maar door de referte-eisen helemaal geen gebruik kunnen maken
van de werknemersverzekeringen. Niet alle werknemers die premieplichtig
zijn voor de werknemersverzekeringen maken daadwerkelijk gebruik van
de werknemersverzekering. Het verschil is dat deze categorie werknemers
geen gebruik hoeft te maken van de werknemersverzekeringen, terwijl de
zelfstandigen vaak geen gebruik kunnen maken van deze werknemersverzekeringen. De zelfstandigen hebben wel de plichten, maar niet de rechten.
Het is belangrijk de vraag stellen of het onder de werknemersverzekeringen
laten vallen (van bepaalde arbeidsrelaties) van zelfstandigen daadwerkelijk
leidt tot de zo gewenst geachte bescherming van deze zelfstandigen of dat
het slechts een vorm van valse solidariteit is. De introductie van de fictieve
dienstbetrekking leidt in veel gevallen tot kruimelverzekeringen, die de zelfstandigen en hun opdrachtgevers enkel de lasten brengen.
De dubbele beoordeling is enerzijds het gevolg van het feit dat het uwv en
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de Belastingdienst verschillende begrippen voor werknemers en zelfstandigen gebruiken en anderzijds van het feit dat het uwv en de Belastingdiensten
andere belangen dienen. Voor de werknemersverzekeringen is solidariteit
van groot belang. Het is van belang dat zoveel mogelijk werkenden bijdragen aan deze verzekeringen, vandaar dat werknemerschap door het uwv
eerder wordt verondersteld dan door de Belastingdienst. Het onderscheid
tussen werknemers en zelfstandigen is voor de Belastingdienst niet van belang voor het innen van de belastingen. Indien belastingen niet vooraf via
de loonbelasting kunnen worden geïnd, dan worden ze wel achteraf via de
inkomstenbelasting geïnd. Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is wel van belang aangezien de zelfstandigen in aanmerking komen
voor allerlei fiscale regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, de starterskorting, de investeringsregeling en de fiscale oudedagsregeling (for).
5.2

Jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep

Sinds de invoering van de eerste socialezekerheidswetten vindt een discussie plaats over welke werkenden onder deze wetten horen te vallen. De
eerste socialezekerheidswet, de Ongevallenwet uit 1901, geldt aanvankelijk
alleen voor in de Ongevallenwet genoemde bedrijfstakken, zoals bedrijven
waarin gebruik wordt gemaakt van krachtwerktuigen. In 1921 wordt de
Ongevallenwet uitgebreid tot alle bedrijven, tenzij deze expliciet zijn uitgesloten, zoals de landbouw en de personen- en goederenvervoer per schip.
Verder geldt de wet voor alle werkmannen. Werkman is een ruimer begrip
dan werknemer. Een werknemer is op basis van een arbeidsovereenkomst
in dienst van het verzekeringsplichtige bedrijf. Of een werkman in dienst
van het bedrijf is, wordt door de Centrale Raad van Beroep bepaald aan
de hand van de volgende drie vragen: ligt de persoonlijke verrichting van
de arbeid door de werkman in de bedoeling van de partijen of kan deze
zich laten vervangen; is de werkman die het werk moet verrichten gehouden de aanwijzingen en bevelen van de werkgever op te volgen; behoort de
werkman tot de arbeidersklasse of staat de werkman bekend als iemand die
voor eigen rekening werkt? Door de maatschappelijke positie van de werkman te benadrukken is het mogelijk aannemers en thuiswerkers onder de
Ongevallenwet te laten vallen. Dit is nodig, omdat sommige arbeidsovereenkomsten zijn vermomd als overeenkomsten tot aanneming van werk
teneinde onder de verzekeringsplicht uit te komen.
Koopmans bespreekt in zijn dissertatie de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep tot 1962 en stelt dat de Centrale Raad van Beroep regelmatig het bestaan van een gezagsverhouding aanneemt, waar de betrokken

 Boot (2004) p. 129-131.



jurisprudentie van de centrale raad van beroep 5.2
partijen deze gezagsverhouding niet contractueel zijn overeengekomen. De
Centrale Raad van Beroep ziet taxichauffeurs die taxi’s tegen een bepaald
percentage van het opgereden bedrag huren van een taxibedrijf als werkzaam in loondienst van het taxibedrijf, indien ze onder toezicht en leiding
van het taxibedrijf werkzaam zijn. Een aannemer die grondstoffen van
een ander koopt, deze grondstoffen volgens aanwijzingen van deze ander
bewerkt en deze vervolgens verkoopt aan deze ander wordt geacht in loondienst te zijn van deze ander. Het motief van de Centrale Raad van Beroep
is te voorkomen dat de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen wordt omzeilt door aan een arbeidsrelatie die feitelijk een arbeidsovereenkomst is te voorzien van een ander juridisch etiket.
Verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen
De vraag die destijds, en nog steeds, wordt gesteld door de Centrale Raad
van Beroep is of sprake is van een verzekerings- en premieplicht voor de
werknemersverzekeringen. Van deze verzekerings- en premieplicht zijn alleen zelfstandigen die de Centrale Raad van Beroep erkent als zelfstandigen,
uitgesloten. Wil sprake zijn van een verzekerings- en premieplicht dient
sprake te zijn van een dienstbetrekking. Als in een arbeidsrelatie sprake is
van een gezagsverhouding, persoonlijke arbeidsverrichting en loonbetaling,
is sprake van een dienstbetrekking en is sprake van een verzekeringsplicht.
Het ontbreken van een gezagsverhouding, evenals het ontbreken van het
verrichten van persoonlijke arbeid of loonbetaling betekent voor de Centrale
Raad van Beroep niet automatisch dat aangenomen kan worden dat geen
sprake is van een verzekeringsplicht. Er kan immers sprake zijn van een
fictieve dienstbetrekking. Een aantal arbeidsverhoudingen wordt gezien als
een fictieve dienstbetrekking, zoals die van bepaalde kleine aannemers van
werk, tussenpersonen, leerlingen/stagiaires, thuiswerkers en gelijkgestelden.
Een persoon is overeenkomstig de jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep pas werkzaam in zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep
als de werkzaamheden feitelijk worden verricht onder omstandigheden
waaruit blijkt dat de betrokkene naar buiten toe duidelijk en overtuigend de
kenmerken van zelfstandige beroepsoefening draagt. Doordat de Centrale
Raad van Beroep per concreet geval de verschillende feiten en individuele
omstandigheden weegt bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
zelfstandigheid bestaat in de praktijk rechtsonzekerheid.
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Een verplichte verzekering ontstaat van rechtswege als materieel is voldaan aan de eisen van arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of aan
een daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding. Het meest onderscheidende
criterium van de arbeidsovereenkomst en de dienstbetrekking is de gezagsverhouding. Dat deze gezagsverhouding door de Centrale Raad van Beroep
vooral materieel wordt beoordeeld houdt in dat gekeken wordt naar de
omstandigheden waaronder gewerkt wordt. De materiële benadering van
de arbeidsverhouding brengt niet mee dat de Centrale Raad van Beroep
kijkt naar de manier waarop instructies worden gegeven. Van den Berg
wijst erop dat de Centrale Raad van Beroep vrij gemakkelijk de aanwezigheid van een gezagsverhouding waarneemt. De enkele mogelijkheid tot het
kunnen geven van instructies en de gehoudenheid van betrokkenen aan
deze instructies te voldoen is voldoende aanwijzing een gezagsverhouding
vast te stellen. Werkgeversgezag wordt soms door de Centrale Raad van
Beroep afgeleid uit secundaire aspecten van de arbeidsrelatie, zoals de mate
waarin de werkzaamheden wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering
of de wijze waarop de werkzaamheden organisatorisch zijn ingebed in het
bedrijf. Ook wordt werkgeversgezag verondersteld als de werkzaamheden
in naam van de werkgever worden verricht of als de werkgever naast de
zelfstandige ook werknemers in dienst heeft die soortgelijke werkzaamheden als de zelfstandige verrichten.
5.2.1

Aanwezigheid van de gezagsverhouding

De Centrale Raad van Beroep is van mening dat een geestelijk ambt niet
uitgeoefend kan worden in dienstbetrekking. Daartoe dient sprake te zijn
van een zekere gezagsverhouding. Gezien het bijzondere karakter van het
geestelijke ambt is voor het uitoefenen van het werkgeversgezag weinig
ruimte gelaten en moeten duidelijke en controleerbare aanknopingspunten bestaan voor het aannemen van een gezagsverhouding. Ten aanzien
van een imam oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat geen sprake is
van een gezagsverhouding, omdat de niet strikt religieuze taken van de
imam wel in een grote mate religieus bepaald zijn en gezien worden als in
het verlengde liggend van de godsdienstige activiteiten van de imam. De
Centrale Raad van Beroep acht een organist wel werkend onder het gezag
van het kerkbestuur. Het kerkbestuur kan namelijk via de pastoor of voorganger sturing geven en toezicht uitoefenen, sancties treffen en onder meer
de werktijden en het repertoire van de organist vaststellen. Een werkgever
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voert aan dat een werknemer, gelet op zijn medische beperkingen, niet onder gezag werkzaam kan zijn. De Raad overweegt dat, nog daargelaten het
antwoord op de vraag of de aanwezigheid van een psychische beperking op
het aspect werken onder gezag tot de conclusie dwingt dat van een gezagsverhouding geen sprake zou kunnen zijn, de werkgever niet aannemelijk
heeft gemaakt dat de werknemer gelet op zijn psychische gesteldheid, niet
in staat zou zijn enig gezag in een bepaalde - aangepaste - arbeidsrelatie
te accepteren. Een privé-chauffeur die gemiddeld zo’n 22 uur per week
werkzaam is voor de vermeende werkgever, wordt vaak gevraagd voor
lange ritten. Aangezien de chauffeur gebonden is de werkzaamheden persoonlijk te verrichten, meent de Centrale Raad van Beroep dat sprake is
van een verzekeringsplicht.
Wezenlijk onderdeel van bedrijfsvoering
Het beleid van de Centrale Raad van Beroep ten aanzien van gelegenheidsarbeid lijkt het bestaan van een gezagsverhouding en verzekeringsplicht aan te nemen als sprake is van arbeid, die een wezenlijk onderdeel
van de bedrijfsvoering uitmaakt. Een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is werk dat onderdeel uitmaakt van het takenpakket van vaste
werknemers. Tussen vier schadeherstellers die op freelancebasis werken
en een autoschadeherstelbedrijf wordt het bestaan van een dienstbetrekking aangenomen, omdat ze werknemers vervangen bij vakantie en ziekte
en bijstaan bij drukte.
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat ten aanzien van een groep
gelegenheidsarbeiders die in de maand oktober wordt ingezet voor het
plukken van fruit sprake is van een verzekeringsplicht. Het gelegenheidswerk maakt een vast en wezenlijk onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering van het betreffende fruitteeltbedrijf. Aangezien de werkgeefster de
arbeiders niet persoonlijk kent en geen administratie heeft bijgehouden,
oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de werkgeefster betalingen heeft
gedaan aan (anonieme) arbeiders onder omstandigheden die verhaal op de
arbeiders van de ten onrechte achterwege gebleven inhoudingen bij voorbaat uitsluit.
Dat de arbeid een structureel en wezenlijk onderdeel uitmaakt van de
bedrijfsvoering, heeft, zoals blijkt uit de uitspraak van de Centrale Raad
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5 de kring van verzekerden
van Beroep ten aanzien van een aantal pizzabezorgers, tot gevolg dat het
ontbreken van de gezagsverhouding niet aannemelijk wordt gevonden.
Ten aanzien van een aantal glazenophalers wordt een gezagsverhouding
aangenomen, omdat glazen ophalen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van een bar is. Hoewel het bezorgen van post een wezenlijk
onderdeel is van de bedrijfsvoering van een stadspostdienst wordt ten aanzien van de bezorgers van deze stadspost geen gezagsverhouding aangenomen, omdat deze postbestellers niet verplicht zijn de arbeid persoonlijk te
verrichten en geen gehoor hoeven te geven aan oproepen. De werkorganisatie is te los georganiseerd om een gezagsverhouding te veronderstellen.
Een kinderdagverblijf werkt zowel met losse hulpen die hand- en spandiensten verlenen zoals voorlezen, liedjes zingen, knuffelen en wandelen
met de kinderen, als met vaste krachten. Aangezien de werkzaamheden
van de losse krachten tot de essentiële werkzaamheden behoren van een
kinderdagverblijf en de losse krachten substantieel ingezet worden, kan
geen onderscheid worden gemaakt tussen de werkzaamheden van de vaste,
gediplomeerde werknemers en die van de losse hulpen. Er is sprake van
een gezagsverhouding en een verzekeringsplicht ten aanzien van de losse
krachten.
In 2001 blijkt uit het boekenonderzoek bij een tuinbouwbedrijf dat dit
teeltbedrijf van trostomaten essentiële werkzaamheden, zoals het dieven en
draaien van tomaten heeft uitbesteed aan een werkende die op zijn beurt
personeel in dienst heeft. Omdat deze werkende voor het verrichten van
zijn werkzaamheden, werkzaamheden die wezenlijk onderdeel zijn van de
bedrijfsvoering van het tuinbouwbedrijf, hoofdzakelijk materiaal van het
tuinbouwbedrijf gebruikt en niet duidelijk is of deze werkende nog voor
andere opdrachtgevers werkzaam is, wordt een fictieve dienstbetrekking
aangenomen.Tussen een polijster van metaalwerk en een metaalbewerkingsbedrijf wordt het bestaan van een fictieve dienstbetrekking aangenomen, omdat het werk wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is.
Hetzelfde werk wordt door werknemers verricht en als deze ‘zelfstandige’
voor het metaalbewerkingsbedrijf deze werkzaamheden verricht, doet hij
dat in het bedrijf van de ‘werkgever’ en doet hij dat met apparatuur van de
‘werkgever’. Dat de ‘zelfstandige’ zelf een eigen urenadministratie bijhoudt
en ’s avonds en in het weekend zijn werkzaamheden uitvoert doet niets af
aan het bestaan van de dienstbetrekking.
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Een maatconfectiebedrijf dat vooral uniformkleding maakt, laat zich in
voorkomende gevallen bijstaan door thuiswerkers. In 1999 wordt dit bedrijf
controleert en een verzekeringsplicht wordt aangenomen. Aangezien deze
thuiswerkers de arbeid persoonlijk verrichten en een arbeidsverhouding
voor de duur van tenminste 30 aaneengesloten dagen zijn aangegaan en
daarbij maandelijks tenminste 40% van het minimumloon verdienen, wordt
een fictieve dienstbetrekking aangenomen. De thuiswerkers zijn in sterke
mate economisch afhankelijk zijn van het maatconfectiebedrijf, hebben zelf
geringe investeringen gedaan en zijn niet voor meerdere opdrachtgevers
werkzaam.
Een stichting die twee verzorgingstehuizen en een verpleegtehuis beheert, werkt met een vrijgevestigde logopediste. Hoewel de logopediste
een vrijgevestigde is wordt een verzekeringsplicht aangenomen, omdat een
verpleegarts cliënten naar de logopediste doorverwijst en de voortzetting
en beëindiging van de behandeling van deze cliënten bepaalt. Ook is de
logopediste gebonden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten. De logopediste maakt deel uit van een structureel kader.
Adviserende werkzaamheden
De Centrale Raad van Beroep stelt ten aanzien van hoogopgeleide en
hoogbetaalde adviseurs, zoals ten aanzien van de orthopedisch chirurg die
een zorgverzekeraar adviseert, minder snel dat sprake is van een verzekeringsplicht. De redenen daarvoor zijn dat de werkzaamheden van deze
hoogopgeleide adviseur geen wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en de vermeende werkgever geen gezag uitoefent. Ook ten aanzien
van een interim-manager wordt geen verzekeringsplicht aangenomen. De
interim-manager mag zich niet laten vervangen, heeft een concurrentiebeding en krijgt adviezen van een counsellor. Deze drie punten passen binnen
een opdrachtovereenkomst en aangezien geen sprake is van gezag is geen
sprake van een verzekeringsplicht.
Een bouwkundige is van mening dat de vermeende werkgever premieplichtig is, omdat deze werkgever dat is voor de andere bouwkundigen die
voor hem werken. De Centrale Raad van Beroep stelt vast dat de andere
bouwkundigen geen dienstbetrekking hebben, maar een fictieve dienstbetrekking en dat ten aanzien van de bouwkundige geen verzekeringsplicht
geldt, omdat deze niet als fictief werknemer is aangemeld door de vermeen-
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5 de kring van verzekerden
de werkgever en niet onder gezag van de werkgever staat. Bij het geven
van advies ligt een gezagsverhouding niet snel voor de hand. Oefent de
werkgever gezag uit, zoals in het geval van de adviseur wiens bv door de
werkgever is ingehuurd, wordt wel een verzekeringsplicht aangenomen.
Aard van de instelling
Een aantal examinatoren, correctoren en toezichthouders wordt door een
onderwijsinstelling een paar dagen per jaar tegen een vergoeding ingehuurd.
Ze maken deel uit van de werkorganisatie, maar van een gezagsverhouding
of verzekeringsplicht is geen sprake. De Centrale Raad van Beroep heeft
moeite een gezagsverhouding vast te stellen ten aanzien van onderwijsgevenden, zeker als de onderwijstaken niet eenvoudig te kwalificeren zijn. Een
commercieel bedrijf dat zich in hoofdzaak toelegt op het maken en uitgeven van diverse tijdschriften en dat daarnaast enkele cursussen organiseert,
wordt niet beschouwd als een onderwijsinstelling en dan is aannemelijk te
maken dat sprake is van een gezagsverhouding. De Centrale Raad van
Beroep is van mening dat de aard van de instelling een rol speelt bij het
vaststellen van de gezagsverhouding ten aanzien van docenten en andere
beroepsgroepen, zoals beheerders van kantoorruimtes. Werkt de docent bij
een sociaal-culturele non-profit organisatie, dan is het bestaan van een gezagsverhouding niet aannemelijk. Werkt de docent voor een professionele
onderwijsinstelling, dan is het ontbreken van een gezagsverhouding onaannemelijk. Is de instelling geen van beiden, dan zal het uwv aannemelijk
moeten maken dat sprake is van een gezagsverhouding.
Driehoeksconstructies
Op grond van de tussenkomstbepaling wordt een verzekeringsplicht aangenomen voor degenen die persoonlijk arbeid verrichten voor een derde
door tussenkomst van een natuurlijk persoon tot wie een arbeidsverhouding bestaat. De Centrale Raad van Beroep bepaalt dat voor de studentenchauffeurs die via een drietal bemiddelingsbureaus voor verschillende
opdrachtgevers werkzaam zijn een verzekeringsplicht bestaat op grond van
deze tussenkomstbepaling. Voldoende aanwijzing is dat de werkzaamheden
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persoonlijk door de studentenchauffeurs worden verricht. Op grond van
deze bepaling is ten aanzien van een groep automatiseringsdeskundigen
een verzekeringsplicht vastgesteld. Dat de zelfstandige uitoefening van hun
beroep op grond van het besluit van 19 augustus 1998, Staatscourant, 26
augustus 1998, 161 deze verzekeringsplicht feitelijk in de weg staat, brengt
de Centrale Raad van Beroep niet tot een ander oordeel, omdat dat besluit
pas per 1 september 1998 in werking is getreden.
Een franchisenemer van een wasstraat is volgens de Centrale Raad van
Beroep niet verzekeringsplichtig. De reden is dat het de franchisenemer
bij het exploiteren van die onderneming vrij staat, zonder te handelen in
strijd met de franchiseovereenkomst, voorkomende werkzaamheden door
anderen te laten verrichten, zolang de eindverantwoordelijkheid maar bij
hem berust. Onder deze omstandigheden kan niet gesproken worden van
een verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting.
In het geval van een aantal rij-instructeurs dat werkzaam is op basis van
een franchiseconstructie oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat sprake
is een verzekeringsplicht, omdat deze rij-instructeurs de verplichting tot
persoonlijke dienstverrichting hebben, voor vervanging aangewezen zijn op
personen met specifieke kwaliteiten en verplicht zijn instructies op te volgen
van de franchisehouder inzake reclame en de wijze van presentatie. De rijinstructeurs zijn verder verplicht aspirant-leerlingen aan te melden bij de
rijschool. Ze bepalen wel op welke tijden ze beschikbaar zijn om autorijlessen te verzorgen voor leerlingen die hen door de rijschool ter beschikking
worden gesteld. Deze vrijheid wordt beperkt, doordat de rij-instructeurs bij
de rijschool moeten opgeven op welke tijden zij lesgeven, onder opgave van
de dagen en de uren waarop de rij-instructeurs rijlessen geven aan leerlingen die zich rechtstreeks bij hen hebben aangemeld. Bij het niet nakomen
van de hiervoor genoemde verplichtingen uit de overeenkomsten kan op
grond van dezelfde overeenkomst een boete worden gevorderd of kan de
overeenkomst worden beëindigd.
Faciliterende opdrachtgever
Soms maakt een werkende gebruik van bepaalde faciliteiten of diensten
van een derde en doet zich de vraag voor of de werkende een zelfstandige
is of in dienstbetrekking van deze derde werkt. Faciliteren leidt niet auto-
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matisch tot een verzekeringsplicht. Een sauna-inrichting stelt masseurs een
ruimte, massagetafel en handdoeken ter beschikking, maar van een dienstbetrekking is geen sprake. Ook wordt geen dienstbetrekking aangenomen
tussen interim-managers met een bureau dat voor hen opdrachten regelt.
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat geen sprake is van een verzekeringsplicht voor een aantal andere rij-instructeurs, omdat de betreffende
rijschool slechts faciliterend optreedt en de rij-instructeurs hun financiële
risico’s zelf laat dragen, waardoor ze gezien worden als zelfstandigen.
Rechtsvormconstructie
Een stichting die onder meer kraamzorg verzorgt heeft de kraamverzorgsters die voor de stichting werken, lid gemaakt van de maatschap, zodat ze opgevat kunnen worden als zelfstandigen. De Centrale Raad van
Beroep oordeelt dat voor deze kraamverzorgsters een verzekeringsplicht
geldt. De feitelijke kraamzorg wordt verricht door maten van een maatschap. Indien een potentiële kraamverzorgster bij de stichting solliciteert,
stelt de stichting toetreding tot de maatschap als voorwaarde. Het enige dat
bij toetreding tot de maatschap wordt ingebracht, is arbeid. De kraamverzorgsters hoeven zich niet in de maatschap in te kopen. De stichting werft
klanten en komt met hen een zorgpakket overeen. Voor de klanten zijn de
kraamverzorgsters representanten van de stichting. De Centrale Raad van
Beroep oordeelt dat aan de maatschap geen reële betekenis toekomt. Er is
sprake van een rechtstreekse contractuele relatie tussen de stichting en de
kraamverzorgsters. Deze arbeidsrelatie dient beschouwd te worden als een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De Centrale Raad van Beroep
kijkt door schijnconstructies, zoals deze maatschap, heen.
5.2.2

Ondernemersrisico’s

In een aantal arresten van de Centrale Raad van Beroep wordt geen verzekeringsplicht aangenomen, omdat de betreffende werkenden ondernemersrisico’s lopen. Deze werkenden beschikken over de benodigde vergunningen, zijn aansprakelijk voor hun werkzaamheden en investeren in een
eigen bedrijfsruimte. Deze vergunningen, aansprakelijkheden en investeringen hebben tot gevolg dat de Centrale Raad van Beroep deze werkenden
ziet als economisch onafhankelijke werkenden. Economische onafhankelijk-
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heid ligt dicht tegen het begrip ondernemingsrisico aan. Indien de ondernemersrisico’s niet door de werkende zelf wordt gedragen, maar door de
opdrachtgever van deze werkende, is sprake van een gezagsverhouding en
een verzekeringsplicht.
Over de gezagverhouding tussen twee lassers en hun vermeende werkgever oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat geen sprake is van een
gezagsverhouding, omdat de werkgever alleen een eindcontrole op de geleverde producten uitvoert en de afgekeurde eindproducten voor de rekening
van de lassers zijn. Een bouwkundige acht de Centrale Raad van Beroep
niet premieplichtig, omdat deze vanuit zijn eigen werkplek werkt en investeert in zijn eigen materialen. Ook een elektra- en cv-installateur wordt
niet geacht in loondienst te zijn van zijn opdrachtgever, al komen 80% van
de opdrachten voor de installateur van deze ene opdrachtgever. De reden
is dat de installateur met zijn eigen gereedschap werkt en niet onder controle en toezicht van de opdrachtgever werkt.
Een fondsenwerver verricht werkzaamheden soms op naam van de eigen
bv en soms op persoonlijke titel. Na afloop van een opdracht in 1999 vraagt
de fondsenwerver een ww-uitkering aan, krijgt deze, maar later wordt deze
uitkering door het uwv stopgezet, omdat de fondsenwerver een zelfstandige
zou zijn. De Centrale Raad van Beroep stelt de fondsenwerver in het gelijk,
omdat de werkzaamheden die buiten de bv werden verricht geen zelfstandige werkzaamheden waren. De fondsenwerver zelf liep in deze situaties
niet de financiële risico’s, maar de opdrachtgever droeg deze risico’s.
Als zelfstandigen werken op locatie of op de werkplek van de werkgever en niet investeren in een eigen werkplek wordt een verzekeringsplicht
aangenomen. Kapsters die werken in een bejaardenhuis worden geacht
verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Ze zijn weliswaar niet
in dienst van het bejaardentehuis, dat geen gezag uitoefent, maar worden
gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking.
Vergunningen en investeringen
Tussen ‘eigen rijders’ en transportbedrijven wordt het bestaan van een
gezagsverhouding aangenomen, al brengt de aard van de werkzaamheden
mee dat de uitoefening van het werkgeversgezag niet manifest aanwezig is.
De ‘eigen rijder’ blijkt onder het gezag van het transportbedrijf te staan,







Boot (2004) p. 167.
crvb 30 maart 2000, usz 2000/131.
crvb 22 juli 1999, usz 1999/327.
crvb 30 september, usz 2004/340.
crvb 21 april 2004, usz 2004/213.
crvb 29 april 1999, usz 1999/200.



5 de kring van verzekerden
omdat de betreffende vrachtwagenchauffeur niet beschikt over de benodigde vergunningen ingevolge de Wet goederenvervoer over de weg.
In een bepaalde zaak beschikt de ‘eigen rijder’ over een eigen wagen,
maar niet over een benodigde vergunning. Daarnaast staat vast dat deze
rijder zijn werk persoonlijk verricht, vervanging van diensten heeft nooit
plaatsgevonden. Verder is aangetoond dat deze rijder een vaste financiële
vergoeding ontvangt in de vorm van een prijs per kilometer, dan wel per
vracht. Er is sprake van een loonbetalingsverplichting. Dat een deel van
deze vergoeding wordt aangewend ter bestrijding van kosten ten aanzien
van de wagen doet niet ter zake. Groot belang wordt in deze zaak gehecht
aan de afwezigheid van de benodigde vergunning. Deze ‘eigen rijder’ staat
weliswaar niet onder het gezag van de ‘werkgever’, maar hij is wel afhankelijk van de vergunning van deze ‘werkgever’. Een andere ‘eigen rijder’
beschikt over de benodigde vergunningen, maar huurt de vrachtwagen van
de vermeende opdrachtgever. Deze ‘eigen rijder’ kan opdrachten weigeren,
maar eenmaal aangenomen werkt hij onder het gezag van de opdrachtgever. Het gevolg is dat de Centrale Raad van Beroep ten aanzien van deze
‘eigen rijder’ een verzekeringsplicht aanneemt, omdat hij anders dan de
andere eigen rijders niet zelf de vrachtwagen bezit en onder het gezag van
de opdrachtgever werkt. Ten aanzien van een andere ‘eigen rijder’ die
zowel beschikt over een vergunning als over een vrachtwagen oordeelt de
Centrale Raad van Beroep dat sprake is van een dienstbetrekking. De reden is dat deze ‘eigen rijder’ zich nauwelijks onderscheid van de chauffeurs
in loondienst. Hij wordt ingeroosterd, krijgt aanwijzingen van de opdrachtgever en is organisatorisch ingebed in de arbeidsorganisatie. Dat hij zijn
werk met een grote mate van zelfstandigheid verricht, past bij de aard van
zijn beroep. De omstandigheden waaronder deze rijder zijn werkzaamheden verricht, zijn volgens de Raad zo zwaarwegend, dat het bezit van een
vergunning en een eigen vrachtwagen daar niet tegen op wegen.
Startende ondernemers
Een werkgever die tuinhuisjes, garages, schuttingen fabriceert en plaatst,
heeft aan een aantal ex-werknemers het plaatsen van de tuinhuisjes uitbesteed. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding per huisje, welke bestaat uit
een percentage van de verkoopprijs. Daarnaast ontvangen zij een vergoe-

 crvb 28 december 2000, usz 2000/265, crvb 18 januari, rsv 2001/70, crvb 17 april 2002,
usz, 2002/188 crvb 28 oktober 2004, usz 2005/15.
 crvb 16 december 2004.
 crvb 4 november 2004, usz 2005/16.
 crvb 29 september 2005, usz 2005/412.



jurisprudentie van de centrale raad van beroep 5.2
ding per gereden kilometer. Zij gebruiken een eigen vervoersmiddel. Op
deze vervoersmiddelen staat zowel de naam van de voormalige werkgever
als de eigen bedrijfsnaam. Hoewel de betrokkenen voorheen in loondienst
werkzaam waren van de werkgever, wordt geen verzekeringsplicht aangenomen. De Centrale Raad van Beroep stelt dat ze zelfstandigen zijn, die
aanvankelijk als startende ondernemers veel voor hun voormalige werkgever werken, maar steeds meer opdrachten van andere opdrachtgevers verkrijgen. De investeringen waren niet omvangrijk, omdat voor dit werk geen
verdergaande investeringen vereist zijn. Dat op de bedrijfsauto’s ook de
naam van de voormalige werkgever staat vermeld, kan op zichzelf een aanwijzing vormen voor het ontbreken van zelfstandigheid, maar daar wordt
geen doorslaggevende betekenis aan toegekend.
Een soortgelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreft een
binnenhuisarchitect die geacht wordt in loondienst te werken, omdat de
vermeende werkgever haar enige opdrachtgever is. Als de binnenhuisarchitect als reactie op dit besluit voor meerdere opdrachtgevers gaat werken,
andere zelfstandige activiteiten onderneemt en gaat werken onder haar
eigen bedrijfsnaam, is de vermeende werkgever niet langer haar enige opdrachtgever, waardoor de verzekeringsplicht is komen te vervallen. Dit
is een opvallende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, aangezien
niets is veranderd aan de arbeidsrelatie van de binnenhuisarchitect en haar
oorspronkelijke opdrachtgever en het niet mogelijk is een zelfde arbeidsrelatie onder een andere noemer voort te zetten. Wat mogelijk veranderd is,
is dat ze zich naar buiten toe meer presenteert als een zelfstandige met een
eigen bedrijfsnaam.
5.2.3

Wijze van loonbetaling

In een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep staat de wijze van loonbetaling centraal. Een groep taxichauffeurs die wel eens de
meldkamer van een taxicentrale bemant, is volgens de Centrale Raad van
Beroep niet verzekeringsplichtig, ongeacht het gegeven dat deze chauffeurs
daar loon voor krijgen. De werkzaamheden in de meldkamer worden door
de chauffeurs niet verricht om de inkomsten van de eigen taxionderneming
aan te vullen, maar om bij verhindering van het vaste meldkamerpersoneel
een zekere ongestoorde voorgang van deze voor alle taxiondernemingen
essentiële faciliteit te garanderen. Daarbij is van belang dat de werkzaam-
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heden in de meldkamer een lagere beloning opleveren dan de werkzaamheden voor het eigen taxibedrijf.
In een casus staat de vraag centraal of een kilometervergoeding als loon
kan worden aangemerkt. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat
een onkostenvergoeding niet gezien kan worden als een contraprestatie,
in geld of in natura, voor de door de koerier verrichte werkzaamheden.
Volgens de Raad kan de kilometervergoeding niet als loon worden aangemerkt, waarbij wordt opgemerkt dat de door koerier ontvangen vergoeding
per kilometer niet uitkomt boven hetgeen in het maatschappelijk verkeer
gebruikelijk per gereden kilometer door een werkgever wordt vergoed. Het
feit dat de koerier, door gebruik te maken van een oude auto en door zelf
met behulp van een kennis het onderhoud te verzorgen, zijn kosten laag
kon houden en daardoor zijn werkelijke kosten onder het bedrag van de
vergoeding heeft weten te houden, kan volgens de Raad niet betekenen dat
de aan de koerier verstrekte vergoeding per kilometer aangemerkt dient te
worden als loon.
Een aantal taxichauffeurs heeft samen met de taxicentrale een vof opgericht. De Centrale Raad van Beroep beslist dat het belonen van de taxichauffeurs onder een andere benaming dan loon, niet betekent dat van loonbetaling geen sprake is en dat geen verzekeringsplicht geldt. Doorslaggevend
is dat de taxichauffeurs een reële tegenprestatie hebben ontvangen voor
de door hen persoonlijk verrichte werkzaamheden. De taxichauffeurs zijn
volstrekt economisch afhankelijk van de taxicentrale en dus is sprake van
een gezagsrelatie tussen de taxicentrale en de taxichauffeurs. Verder oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat in de onderhavige gevallen wordt
voldaan aan de eis van de verplichting tot persoonlijke dienstverrichting.
Dat de taxichauffeurs zich niet door een willekeurige derde kunnen laten
vervangen, blijkt uit de omstandigheid dat iedere vervanger over een geldige chauffeursvergunning dient te beschikken.
Een handelsonderneming sluit een managementovereenkomst met een
bv, waarvan de dga de directeurswerkzaamheden voor de handelsonderneming zal verrichten. De dga is gehouden de werkzaamheden in persoon
te verrichten en doet dat drie dagen per week voor een periode van bijna
drie jaar. De betalingen voor die werkzaamheden worden door de handelsonderneming niet verantwoord in de loonadministratie, omdat geen
sprake is van een verzekeringsplicht. Dat de overeenkomst tussen twee bv’s
is, neemt niet weg dat de dga in loondienst van de handelsonderneming
is en gezien de feitelijke omstandigheden wordt een gezagsverhouding en
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een verzekeringsplicht aangenomen. De Centrale Raad van Beroep heeft
in het kader van de vraag of sprake is van een verzekeringsplicht de vaste
basisvergoeding van 60 gulden (met oplopende indexering), die de vrijwilligers ontvangen voor hun hulp bij de bloedinzameling, als loon aangemerkt.
Gelet op de aard en de omvang van de vergoeding, wordt deze basisvergoeding beschouwd als een bepaalde reguliere tegenprestatie voor verrichte
arbeid per avond. De basisvergoeding wordt gezien als loon en niet als
een onkostenvergoeding.
5.2.4

Trend in de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep

Bij de bestudering van de in de vorige paragrafen besproken jurisprudentie
valt een aantal zaken op. De meeste jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep betreft geschillen tussen het uwv en werkgevers over de premieplicht van deze werkgevers voor hun ‘werknemers’. De premies voor de
werknemersverzekeringen worden grotendeels of geheel worden gedragen
door de werkgevers en het zijn de werkgevers die worden aangeslagen voor
deze premies als blijkt dat sprake is van een premieplichtige arbeidsverhouding. De premies voor de ww worden bijvoorbeeld door de werkgever en
werknemer gezamenlijk gedragen, maar de premies voor de wia worden
geheel door de werkgever gedragen. De loondoorbetaling tijdens de eerste
twee ziektejaren van het gros van de werknemers wordt niet langer gefinancierd uit het zw-fonds, maar door de werkgevers betaald, die dit risico zelf
dragen of hebben verzekerd bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.
Slechts weinig jurisprudentie betreft geschillen tussen het uwv en werknemers die een uitbetaling van een uitkering eisen, terwijl ze daar geen
premies voor hebben betaald. Het komt volgens het uwv regelmatig voor
dat werknemers een uitkering aanvragen terwijl ze daar nooit premies
voor hebben betaald. Indien de arbeidsrelatie van deze persoon wordt
verricht in (fictieve) dienstbetrekking, is het uwv van rechtswege verplicht
de gevraagde werknemersverzekering uit te keren. Indien deze persoon
werkzaam is als zelfstandige, is geen sprake van een verzekeringsplicht.
Zelfstandigen die een werknemerverzekering eisen worden zelden in het
gelijk gesteld door de lagere rechtbanken. De lagere rechtbanken erkennen
dat het uwv ten aanzien van deze zelfstandigen geen verzekeringsplicht
kent en de zelfstandigen leggen deze kwestie vrijwel nooit voor aan de
Centrale Raad van Beroep. Er bestaat jurisprudentie over een dga van een
bv die een ww-uitkering claimt, deze niet krijgt en tegen deze beslissing in
beroep gaat. De Centrale Raad van Beroep stelt vast dat geen sprake is van
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een verzekeringsplicht voor de ww, omdat geen sprake was van een loonbetalingsverplichting. De dga heeft bij de aanvraag voor een ww-uitkering
kenbaar gemaakt dat hij nimmer loon heeft ontvangen.
Verder valt op dat de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep,
wat het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen betreft, veel omvangrijker is dan de jurisprudentie van de Hoge Raad. Een verklaring
hiervoor is dat het uwv die de premies voor de werknemersverzekeringen
int en de werknemersverzekeringen uitkeert, regelmatig de arbeidsrelaties
van werkenden controleert en tot de conclusie komt dat de zelfstandige
feitelijk in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam is. De werkgevers kunnen
bezwaar en beroep aantekenen tegen deze beslissing en doen dat regelmatig. De hoogste instantie die uitspraken over deze geschillen kan doen is de
Centrale Raad van Beroep. Voor de Hoge Raad komen alleen geschillen
tussen de werkende en de werkgever/opdrachtgever. Er is geen overheidsinstantie die controleert of arbeidsrelaties arbeidsrechtelijk gezien een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst zijn.
Een voorkeur voor fictieve dienstbetrekking
De Centrale Raad van Beroep neemt eerder aan dat de zelfstandige werkzaamheden in een (fictieve) dienstbetrekking verricht, dan dat de Hoge
Raad aanneemt dat de zelfstandige werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat de rechters van de Centrale Raad van Beroep in hun
oordeel afwijken van de rechters van de Hoge Raad heeft te maken met
het feit ze een andere vraag stellen. De Centrale Raad van Beroep stelt de
vraag of sprake is van een verzekeringsplicht op grond van de werknemersverzekeringen en stelt niet zoals de Hoge Raad de vraag of sprake is van
een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst.
De verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen is per wet en
amvb uitgebreid met de fictieve dienstbetrekking. Een fictieve dienstbetrekking is geen privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking. Het
is geen arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek. Een fictieve
dienstbetrekking is een voor het socialezekerheidsrecht aan de dienstbetrekking gelijkgestelde arbeidsrelatie. Door die gelijkstelling hebben sommige
zelfstandigen toegang tot de werknemersverzekeringen en zijn zij en hun
opdrachtgevers premieplichtig voor deze verzekeringen.
In bepaalde gevallen valt een arbeidsrelatie even gemakkelijk op te vatten als een arbeidsovereenkomst of als een opdrachtovereenkomst. Iedere
arbeidsrelatie bevat elementen van gezag of beter gezegd een zekere vorm
van instructiebevoegdheid. De opdrachtovereenkomst regelt in artikel 7:

 crvb 16 december 2004.
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402 bw de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever en in artikel 7:404
bw de persoonlijke arbeidsverrichting door de opdrachtnemer. De Centrale
Raad van Beroep lijkt in veel gevallen, zodra sprake is van een zekere
vorm van instructiebevoegdheid of van persoonlijke verrichting van arbeid,
aan te nemen dat deze arbeid in dienstbetrekking is verricht. Een zekere
instructiebevoegdheid en persoonlijke arbeidsverrichting staat het bestaan
van een opdrachtovereenkomst niet in de weg en men kan zich de vraag
stellen of de Centrale Raad van Beroep -met wellicht de solidariteitsgedachte in het achterhoofd- niet te snel het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking aanneemt.
Feitelijke omstandigheden zijn doorslaggevend
Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat de volgende feitelijke omstandigheden pleiten voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst: de werkende moet de arbeid persoonlijk verrichten;
de werkende mag zich niet door een voor de werkgever onbekende laten
vervangen; de werkzaamheden die de werkende verricht maken een wezenlijk onderdeel uit van de activiteiten van de werkgever; de werkende maakt
deel uit van de werkorganisatie van de werkgever; de werkende verricht de
werkzaamheden langdurig; de werkgever mag de werkende corrigeren; de
werkende is economisch afhankelijk van de werkgever.
Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat de
volgende feitelijke omstandigheden pleiten voor het aannemen van een
opdrachtovereenkomst: de werkende beschikt over de benodigde vergunningen; de werkende heeft investeringen gedaan; de werkende kan de
inhoud van de werkzaamheden zelf bepalen; de werkende beschikt over
zulke specialistische kennis dat de werkgever geen gezag kan uitoefenen;
de werkende mag de verrichtte arbeid afbreken; de werkzaamheden die de
werkende verricht zijn van korte duur; de werkende loopt ondernemersrisico’s; de werkende is economisch onafhankelijk van de werkgever; niet de
feitelijke werkgever maar een derde partij voert gezag uit; de werkende is
vrij zelf de uren waarop de werkzaamheden worden verricht te bepalen.
Boot merkt op dat geen van deze bovenstaande criteria van doorslaggevend
belang zijn en dat geen lijn in de uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep valt te ontdekken. Het is mogelijk dat geen lijn in de uitspraken
van de Centrale Raad van Beroep te ontdekken, omdat de Raad per concreet geval kijkt naar de feitelijke omstandigheden. Deze omstandigheden
verschillen per geval.

 Boot (2004) p. 162, 167-170.
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Ondernemersrisico’s
De Centrale Raad van Beroep is van mening dat pas sprake van zelfstandige arbeid is als de zelfstandige ondernemersrisico’s neemt. Aanwijzingen
dat een zelfstandige ondernemingsrisico’s neemt, zijn bijvoorbeeld dat hij
werkzaam is voor meerdere opdrachtgevers, relevante investeringen doet,
bekendheid als zelfstandige naar buiten toe heeft, particuliere verzekeringen tegen onder meer het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft
afgesloten en zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het
op eigen risico verrichten van werkzaamheden staat het bestaan van een
gezagsverhouding in de weg. Economische afhankelijkheid is de tegenhanger van het nemen van ondernemingsrisico. Economische afhankelijkheid is
een aanwijzing dat een gezagsverhouding aanwezig is en dat van zelfstandig ondernemerschap geen sprake is.
Economische afhankelijkheid blijkt onder andere uit de afhankelijkheid
van een opdrachtgever of uit de afhankelijkheid van de vergunningen van
de opdrachtgever. Indien sprake is van het nemen van eigen risico’s en
indien economische afhankelijkheid ontbreekt, is sprake van zelfstandig
ondernemerschap. Een belangrijke rol toekennen aan economische afhankelijkheid en ondernemersrisico’s bij het onderscheiden van zelfstandige
arbeid en arbeid in dienstbetrekking sluit aan bij de strekking van de werknemersverzekeringen. Het doel is van rechtswege verplichte verzekeringen
tegen inkomensrisico’s van werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid aan te bieden aan werkenden die in een economisch afhankelijke
positie verkeren. Daartoe is solidariteit in de zin van een omvangrijk en
stabiel financieel draagvlak voor deze werknemersverkeringen vereist. 
Fleuren-Van Walsem en Van Peijpe stellen dat de Centrale Raad van
Beroep een arbeidsrelatie op andere wijze dan de Hoge Raad beoordeelt.
De Centrale Raad van Beroep lijkt volgens hen te oordelen naar gelang
meer of minder aanleiding bestaat aan economisch afhankelijken de bescherming te verlenen die met het socialezekerheidsstelsel is beoogd. De
Centrale Raad van Beroep is bijvoorbeeld eerder geneigd een (fictieve)
dienstbetrekking te veronderstellen bij gelegenheidsarbeiders dan bij directeuren-grootaandeelhouders. De Centrale Raad van Beroep lijkt rekening
te houden met de feitelijke omstandigheden en maatschappelijke positie
van werkenden. Deze constatering werd al eerder door Koopmans gedaan.
De algemene lijn in de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is dat
zij meer nog dan de Hoge Raad kijkt naar de feitelijke omstandigheden
van de arbeidsrelaties dan naar het juridische kleed waarin de arbeidsre-
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laties gehuld gaan. Boot merkt op dat Koopmans deze constatering deed
in een periode dat Nederland nog geen Algemene Bijstandswet kende en
de Centrale Raad van Beroep bij zijn uitspraken rekening hield met het
feit dat een uitspraak een kwestie van alles of niets kon zijn. Daartegenover
staat dat de Centrale Raad van Beroep zelf stelt dat men meer dan de
Hoge Raad kijkt naar de feitelijke omstandigheden en niet of nauwelijks
kijkt naar de bedoeling van de partijen.
5.3

De uitzonderingen op de regels

In theorie worden de werknemers, omdat ze juridisch ondergeschikt en
economische zwak zijn, beschermd tegen de arbeidsgerelateerde risico’s
door de bepalingen van het arbeidsrecht en het hiermee samenhangende
socialezekerheidsrecht. De arbeidsgerelateerde risico’s die werknemers tijdens hun werk lopen worden gezien als sociale risico’s, risico’s die collectief
door de samenleving dienen te worden gedragen. De drie belangrijkste
arbeidsgerelateerde risico’s zijn ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze risico’s zijn afgedekt door de zw, wao/wia en ww. Deze drie
sociale verzekeringen worden de werknemersverzekeringen genoemd en
worden in hoofdstuk 7 uitgebreid besproken.
De zelfstandigen zijn in theorie uitgesloten van deze beschermende bepalingen en hebben geen toegang tot de werknemersverzekeringen. De
arbeidsgerelateerde risico’s van de zelfstandigen worden niet gezien als
sociale risico’s. Deze risico’s zijn voor eigen rekening van de zelfstandigen.
Ze worden verondersteld hun arbeid zelfstandig en voor eigen rekening en
risico aan te bieden aan meerdere opdrachtgevers. Dat de zelfstandigen
niet verkeren in een gezagsverhouding met hun opdrachtgevers heeft tot
gevolg dat ze geen arbeidsrechtelijke bescherming en ongelijkheidscompensatie behoeven. Dit is volgens Bakels niet nodig, omdat bij zelfstandigen
geen sprake is van een ongelijke machtspositie die gecompenseerd moet
worden. De inkomensverwerving en productiebijdrage gebeuren bij de zelfstandige via een aantal uiteenlopende overeenkomsten gesloten met wisselende opdrachtgevers. De zelfstandigen kunnen de arbeidsgerelateerde
risico’s spreiden over meerdere opdrachtgevers. Daarbij worden de ondernemingsrisico’s van zelfstandigen gecompenseerd met fiscale regelingen. De
premies van een ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn voor een
zelfstandige bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar.
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In de praktijk blijken uitzonderingen op deze regels bestaan. Bepaalde
personen die zichzelf zien als zelfstandigen worden door het uwv gezien
als personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking. De reden daarvoor
is dat deze personen niet werkzaam zijn in een arbeidsrelatie verricht in
dienstbetrekking, maar werkzaam zijn in arbeidsrelaties die wel sociaal-economisch vergelijkbaar zijn met arbeidsrelaties verricht in dienstbetrekking.
Deze arbeidsrelaties zijn wat de werknemersverzekeringen betreft gelijkgesteld aan de werknemers. Sommige van deze fictieve dienstbetrekkingen
zijn weer uitgesloten van de toegang tot de werknemersverzekeringen. Zelfs
bepaalde categorieën werkenden die werkzaam zijn in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking zijn uitgesloten van de kring van
verzekerden en hebben geen recht op een uitkering op basis van de werknemersverzekeringen. De categorieën werkenden die geen zelfstandigen
zijn, maar wel uitgesloten zijn van de werknemersverzekeringen, worden in
de socialezekerheidswetgeving de overige arbeidverrichters genoemd en in
de belastingwetgeving worden ze resultaatgenieters genoemd. De overige
arbeidverrichters zijn een diffuse categorie werkenden. Ook freelancers die
dicht tot het zelfstandig ondernemerschap aanzitten, worden tot deze categorie gerekend.
5.3.1

De personenkring

Sociale zekerheid houdt verband met inkomen en inkomensverwerving.
Inkomen kan op verschillende wijze worden vergaard. De meest wenselijke
vorm van inkomensvergaring is door deelname aan het betaalde arbeidsproces. Werknemers die ten gevolge van bepaalde omstandigheden, zoals
ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, tijdelijk niet in staat zijn deel
te nemen aan het arbeidsproces, kunnen een vervangend inkomen ontlenen
aan de werknemersverzekeringen zw, wao/wia en ww. Een uitkering op
basis van de werknemersverzekeringen wordt van oudsher gezien als een
vorm van gereserveerd loon. Het loon van de werknemer dient niet alleen
in normale tijden in zijn behoefte te voorzien, maar dient ook tot het onderhoud van deze werknemer te strekken als deze door onderdom, ziekte,
arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid niet in staat is om te
werken. De rechtsgrond van deze verzekeringen is de dienstbetrekking.
Een veel gehoorde klacht is dat het Nederlandse socialezekerheidsrecht
ondoorgrondelijk, ingewikkeld en weinig uniform is. De ondoorgrondelijkheid en ingewikkeldheid van het socialezekerheidsstelsel heeft te maken met
het grote aantal te dekken sociale risico’s en te beschermen categorieën
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werkenden. De socialezekerheidsregelingen zijn tevens op verschillende
momenten en vanuit verschillende achtergronden ontstaan, hetgeen de uniformiteit niet bevorderd. Ook lijkt het streven van de overheid te zijn voor
ieder bijzonder geval een daaraan aangepaste sociale regeling te willen treffen. Dit streven verklaart mogelijk waarom de kring van verzekerden voor
de werknemersverzekeringen niet valt te vangen in een duidelijke regel.
De wijze waarop de personenkring voor de werknemersverzekering wordt
bepaald staat momenteel ter discussie. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet op
welke wijze de wetgever de regels voor de personenkring meent te kunnen
vereenvoudigen en harmoniseren.
Van rechtswege verzekerd
De werkgevers zijn premieplichtig voor de werknemersverzekeringen,
waardoor de werknemers recht hebben op uitkeringen in het geval van
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft de bevoegdheid een gedeelte van de ww-premie in te houden op het loon van de
verzekerde werknemer. Het uwv is er veel aan gelegen dat de werknemers
en met name hun werkgevers deze premies voor de werknemersverzekeringen afdragen, want in beginsel hoeft een werknemer geen premies af te
gedragen om aanspraak te maken op een uitkering op basis van de werknemersverzekeringen. De werknemers zijn van rechtswege verzekerd voor
deze werknemersverzekeringen.
De reikwijdte van de werknemersverzekeringen is ruimer dan de reikwijdte van de arbeidsovereenkomst, hetgeen inhoudt dat naast de werknemers nog anderen toegang hebben tot de werknemersverzekeringen. Als
een werkende van rechtswege behoort tot de kring van verzekerden, is deze
werkende verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en is de
werkgever van deze werkende verplicht premies voor de werknemersverzekeringen af te dragen. Deze verzekeringen hebben een verplicht karakter,
teneinde te garanderen dat de werkende die tot de kring van verzekerden
behoort en zijn werkgever daadwerkelijk een deel van het loon van de werkende voor deze doeleinden reserveren. Dat de kring van verzekerden in
situaties van ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid in
hun onderhoud zijn voorzien is niet alleen van belang voor de individuele
werkende, maar ook voor de maatschappij in zijn geheel.
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Geen willekeur
Een belangrijk kenmerk van het moderne socialezekerheidsstelsel is dat het
niet is gebaseerd op goeddunken of willekeur. Voldoet een persoon aan
de in de wet genoemde voorwaarden oftewel behoort deze persoon tot de
kring van verzekerden, dan heeft men van rechtswege recht op de betreffende prestatie. Van rechtswege is bepaald welke werkenden tot de kring
van de verzekerden voor de werknemersverzekeringen horen. Welke werkenden tot de kring van verzekerden voor de werknemersverzekering horen
is gebonden aan regels, aan verschillende regels. Op deze regels bestaan
uitzonderingen en zelfs uitzonderingen op de uitzonderingen.
Kring van verzekerden voor de zw, wao/wia en ww
Vertrekpunt verzekering: Uitbreiding I: fictieve
Uitbreiding ii: Fictieve
dienstbetrekking; artikel 3 dienstbetrekking; artikel 4 dienstbetrekking; artikel 5
zw, wao en ww
zw, wao en ww
zw, wao en ww
(Rariteitenbesluit)
zw

-Werknemer
(natuurlijke persoon,
jonger dan 65 jaar, die in
een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke dienstbetrekking staat)

-persoonlijke aanneming
van werk + hulpen
-tussenpersonen + hulpen
-deelvissers
-leerlingen & stagiaires
-bestuurders coöperatieve
verenigingen

thuiswerkers + hulpen
-musici
-artiesten
-beroepssporters
-personen die werken via
een bemiddelingsbureau
-persoonlijke arbeid tegen
beloning, niet vallend
onder artikel 3 of 4
voorwaarden
gelijkstelling:
-minimale duur
arbeidsrelaties
-minimale beloning

Uitgezonderd: de arbeidsverhoudingen genoemd
Uitgezonderd: de arbeids- Uitgezonderd: de arbeidsin artikel 6 zw, wao en
verhoudingen genoemd
verhoudingen genoemd
ww.
in artikel 8 amvb.
in artikel 8 amvb.
wao

Idem zw

Idem zw exclusief leerlin- Idem zw
gen & stagiaires

ww

Idem zw

Idem zw exclusief leerlin- Idem zw
gen & stagiaires

Bron: ser (2004)
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Het uwv registreert alle dienstverbanden naar de aard van het dienstverband. Op 31 december 2003 telde het uwv in zijn administratie 7 miljoen
door de werkgevers opgegeven lopende dienstverbanden. Zo’n 600.000
arbeidsrelaties, waaronder zo’n 250.000 uitzendovereenkomsten, worden
door de werkgevers niet opgegeven als arbeidsovereenkomsten, maar door
het uwv wel opgevat als dienstbetrekkingen. Zo’n 350.000 arbeidsrelaties
worden door het uwv beschouwd als fictieve dienstbetrekkingen. De aantallen arbeidsverhoudingen worden in de onderstaande tabel afgerond op
duizendtallen en een liggend streepje betekent dat binnen de categorie
minder dan 500 dienstverbanden zijn.
Aantallen arbeidsverhoudingen
Basis Dienstverband
Arbeidsovereenkomst

2003 3

2003 4

2004 1

2004 2

2004 3

6.786.000

6.651.000

6.573.000

6.586.000

6.527.000

Publiekrecht. aanstelling

592.000

591.000

595.000

593.000

591.000

Uitzendkrachten

242.000

207.000

262.000

312.000

315.000

wsw’ers

58.000

58.000

59.000

60.000

60.000

Stagiaires

71.000

72.000

86.000

66.000

75.000

Pers. Arbeidverrichters

29.000

27.000

25.000

26.000

25.000

gwl-scholieren/studenten

12.000

11.000

10.000

17.000

20.000

Musici/artiesten

12.000

11.000

13.000

15.000

16.000

65+ers

7.000

8.000

8.000

8.000

9.000

Aannemers van werk

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Thuiswerkers

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

glw-huisvrouwen/mannen

8.000

6.000

7.000

8.000

13.000

Fictieve dienstbetr. (vzaii)

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

Gemoedsbezwaarden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

glw-vreemdelingen

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

Vertegenwoordigers

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vut

1.000

1.000

1.000

1.000

-

n.v.t./onbekend
Totaal

127.000

122.000

119.000

128.000

129.000

7.959.000

7.777.000

7.770.000

7.835.000

7.795.000

Bron: uwv (2005)

 Bijlage bij adviesaanvraag ser sv/05/104727 (2005) p. 28.
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5.3.2

Gelijkstelling van zelfstandigen

De uitvoerders van de sociaalverzekeringswetten trachten in veel gevallen
personen die zichzelf als zelfstandige beschouwen onder de werkingssfeer
van de sociaalverzekeringswetten te krijgen. Het gaat bij deze gelijkstelling van zelfstandigen om personen die weliswaar niet werken op basis
van een arbeidsovereenkomst, maar gezien hun sociaal-economische positie
hiermee vergeleken zouden kunnen worden. In Duitsland spreekt men van
Arbeitnehmerähnliche Personen. In Nederland spreekt men van gelijkgestelde arbeidsverhoudingen, fictieve dienstbetrekkingen of dienstbetrekkingen door wetsduiding. Een zelfstandige die volgens het uwv niet voor risico
en rekening van de eigen onderneming werkt, kan gezien worden als werkzaam in een fictieve dienstbetrekking (artikel 4 en 5 van zw, wao en ww)
en zijn opdrachtgever wordt gezien als een werkgever en deze werkgever
is premieplichtig voor de werknemersverzekeringen. De arbeidsrelaties van
de volgende categorieën werkenden: de aannemers van werk en hun hulpen; de handelsagenten en subagenten; de deelvissers; de bestuurders van
coöperaties met werknemerszelfbestuur; de leerlingen en stagiaires (alleen
zw); de thuiswerkers en hun hulpen; de musici; de artiesten; de topsporters; de personen die (anders dan als uitzendkracht) werkzaamheden voor
een derde verrichten via tussenkomst van de (rechts)persoon met wie een
arbeidsrelatie bestaat; en de persoonlijke arbeidverrichter die doorgaans op
tenminste 2 dagen per week werken, tegen 40% van het geldende minimumloon en voor de duur van tenminste 30 dagen, worden –soms onder
bepaalde voorwaarden- gezien als een fictieve dienstbetrekking.
Sinds de invoering van de var in 2002, waarop in hoofdstuk 6 uitvoerig
wordt ingegaan, wordt een deel van deze zelfstandigen niet langer gezien
als werkzaam in fictieve dienstbetrekking, maar worden deze zelfstandigen
gezien als zelfstandigen, mits ze beschikken over een var-wuo of var-vennoot die telt als een zelfstandigheidsverklaring voor de waz. Ondanks de
introductie van deze zelfstandigheidsverklaring is een groot deel van deze
werkenden nog steeds werkzaam in fictieve dienstbetrekking en premieplichtig voor de werknemersverzekeringen. Solidariteit is een belangrijk beginsel
waarop de werknemersverzekeringen zijn gebaseerd. Het uwv int premies
voor de werknemersverzekeringen en indien mogelijk int het uwv deze premies bij de werkgevers van werkenden in een fictieve dienstbetrekking.
In principe hebben deze werkenden in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid recht op een uitkering op basis van de werkne-

 Boot (2004) p. 155.
 Bijlage bij adviesaanvraag ser sv/05/104727 (2005) p. 27.
 Noordam (2004) p. 65.
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mersverzekeringen. Toch zullen en kunnen niet alle werkenden werkzaam
in een fictieve dienstbetrekking gebruik maken van deze uitkeringen. De reden daarvoor is dat ze niet voldoen aan de referte-eisen. Zo moet een persoon minimaal 26 weken van de laatste 36 weken in een dienstbetrekking
hebben gewerkt wil deze aanspraak willen maken op een kortlopende wwuitkering. Dit wordt de wekeneis genoemd. Om in aanmerking te komen
voor een ww-uitkering die van langere duur is moet een werkende voldoen
aan de jareneis, aan de zogenaamde vier-uit-vijf-eis hetgeen inhoudt dat
deze in de vijf jaar voorafgaande aan het jaar waarin de werkloosheid is
ingetreden in tenminste vier kalenderjaren 52 of meer dagen per jaar loon
heeft ontvangen.
5.3.3

Uitsluiting van (fictieve) dienstbetrekkingen

Als gekeken wordt naar alle regels die de precieze personenkring voor de
werknemersverzekeringen bepalen, blijkt dat bepaalde categorieën werknemers zijn uitgesloten evenals bepaalde categorieën personen werkzaam
in fictieve dienstbetrekking en personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking wiens arbeidsverhouding slechts een kruimelverzekering oplevert. Er
is een drietal redenen voor de keuze bepaalde arbeidsverhoudingen van
de personenkring uit te sluiten. De eerste reden is dat een eigen regeling
is getroffen. De tweede reden is dat de wetgever de werkgever, veelal een
particulier, niet teveel wil belasten. De derde reden is dat de wetgever een
vlucht richting het zwarte circuit wil vermijden.
Uitsluiting van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking
Door de invoering van een tweetal beperkingen opgenomen in artikel 6
van de zw, wao en ww zijn bepaalde categorieën werknemers gewild of
ongewild uitgezonderd van de toegang tot de werknemersverzekeringen.
Op basis van artikel 6 lid 1 zw, wao en ww zijn arbeidsverhoudingen
die niet beschouwd worden als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking uitgesloten van verzekering. In artikel 6, lid 2 zw en wao
is aangegeven op welke dagen, ondanks voortduring van de arbeidsverhouding, geen privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking (meer)
wordt aangenomen. Zo wordt geen dienstbetrekking aangenomen op dagen
waarop geen arbeid wordt verricht of geen of een geringe uitkering wordt
genoten, tenzij het verrichten van arbeid wordt veroorzaakt door een normale onderbreking of verhindering die niet langer dan een maand duurt
of door weersinvloeden, gebrek aan materialen of door het karakter van

 ser (2005).
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de dienstbetrekking. Ook wordt geen dienstbetrekking aangenomen in het
geval van arbeidsongeschiktheid, in de zin dat de betreffende een uitkering
op basis van zw of wao/wia geniet. Deze beperking geldt niet ten aanzien
van de ww.
Op basis van artikel 6 lid 1 zw, wao en ww worden de ministers,
staatssecretarissen, Nationale ombudsmannen en hun substituten, vrijwilligers bij politie en gemeentelijke brandweer, de dga en sinds 1 januari
2006 de vrijwilligers niet gezien als werkzaam in een privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke dienstbetrekking en deze categorieën werkenden zijn
uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Sinds de invoering van de
Wet uitbreiding rechtsgevolgen var op 1 januari 2005, een wet waarover
in hoofdstuk 6 aandacht wordt besteed, zijn ook de houders van var-wuo
of var-vennoot op basis van artikel 6 zw, wao en ww uitgesloten van de
werknemersverzekeringen.
Alle personen die huishoudelijke diensten, zoals schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, alfahulp, gezelschapsdiensten, oppasdiensten of
chauffeursdiensten voor particulieren uitvoeren, vallen onder de zogenaamde tweedagenregeling (artikel 6 onder c ww) en zijn uitgesloten van de
werknemersverzekeringen. Niet alleen de schoonmaakster valt onder deze
regeling, maar ook de chauffeur en de tuinman. De tweedagenregeling
voor huishoudelijk personeel is ingevoerd om de particuliere werkgevers
te ontlasten. Het is zinvol een particulier die een dagdeel per week een
schoonmaker aanneemt te ontlasten, maar de regeling heet de tweedagenregeling en is ook van toepassing op verplegenden en verzorgenden, zoals
alfahulpen die zestien uur per week werkzaam kunnen zijn bij een particulier. Het is niet van belang hoeveel uur op de betreffende twee dagen per
week wordt gewerkt. Dit houdt in een persoon die op twee dagen vier uur
per dag werkt niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en dat
een persoon die acht uur verspreidt over drie dagen werkt wel verzekerd
is.
Het is de vraag of het redelijk is dat de werknemer die mogelijk zestien
uur per week werkzaam is bij deze particulier, daartoe zijn en in dit geval
vooral haar bescherming moet opgeven. De rechter is van mening dat deze
tweedagenregeling redelijk is. Desondanks kan de vraag gesteld worden of
de tweedagenregeling niet te ruim is geformuleerd. In juni 2006 oppert de
wetgever het idee dat deze tweedagenregeling kan worden verruimd tot
een driedagenregeling. Als deze regeling wordt verruimt kunnen schoonmakers, tuinmannen, kinderoppassen voortaan drie dagen per week oftewel

 ser (2004) p. 7-8.
 crvb 29 april 1996, rsv 1996/248.
 Noordam (2004) p. 68.
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vierentwintig uur per week voor een particulier werken, zonder dat deze
particulier sociale premies moet afdragen. Dit voornemen van de wetgever
stuit op bezwaren van de fnv, die stelt dat de wetgever werkgevers fiscaal
zou moeten ondersteunen teneinde de sociale premies aan de onderkant
van de arbeidsmarkt betaalbaar te houden.
De werkgevers hebben minder verplichtingen ten aanzien van dit huishoudelijke personeel dan bij ‘reguliere’ werknemers. De plichten van de
werkgever zijn door de uitsluiting van de verzekeringsplicht voor de werknemerszekeringen en de loonbelastingplicht beperkt tot het minimum. Men
spreekt in ambtelijke kringen van ‘verlicht’ werkgeverschap, omdat de lasten
van de werkgevers van deze categorie werknemers zijn verlicht. De gedachte is dat de werkgevers, van deze categorie werknemers niet belast moeten
worden met de administratieve rompslomp en kosten die samenhangen met
in het dienst nemen van personeel. Er is geen cao of pensioenregeling van
toepassing en ook gelden de ontslagverboden van het bba niet. De werkgevers zijn immers particulieren, natuurlijke personen, en geen ondernemingen. Daarbij zal deze administratieve rompslomp tot gevolg hebben dat
minder vraag is naar huishoudelijke diensten of dat het zelfs verdwijnt naar
het zwarte circuit. Daarnaast is de wetgever van mening dat het huishoudelijke personeel geen behoefte heeft aan de werknemersverzekeringen, gezien
het geringe aantal uren dat ze wekelijks werken. Verder bestaan praktische
en uitvoeringstechnische bezwaren tegen verplichte werknemersverzekeringen. Wel heeft het huishoudelijk personeel de mogelijkheid zich vrijwillig te
verzekeren (artikel 53 lid 2 ww). De rechter onderschrijft deze argumenten
en ziet in de uitsluiting van de verplichte verzekering die vooral vrouwen
treft, geen (indirecte) discriminatie van vrouwen.
Het onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijke personeel valt
wat juridische positie betreft tussen de werknemers en de zelfstandigen in.
Ze hebben minder rechten dan andere werknemers, maar ze hebben nog
altijd meer rechten dan zelfstandigen. Dit huishoudelijke personeel heeft
recht op uitbetaling van tenminste het wettelijke minimumloon, uitbetaling van de minimumvakantietoeslag, de opbouw van vakantiedagen met
doorbetaling van loon, zes weken loondoorbetaling van ziekte, goede en
veilige werkomstandigheden, schriftelijke informatie over de inhoud van
de arbeidsovereenkomst indien de werknemer hierom, een opzegtermijn
van tenminste een maand, een betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof
van zestien weken en een betaald calamiteitenverlof, ouderschapsverlof en
zorgverlof.

 fnv Magazine, 14 juni 2006.
 crvb 29 april 1996, rsv 1996/248, Noordam (2004) p. 68.
 Cremers (2005).
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Uitsluiting van fictieve dienstbetrekking
Een aantal arbeidsverhoudingen is door de wetgever uitgesloten van de
fictieve dienstbetrekking, waardoor deze werkenden geen toegang hebben
tot de werknemersverzekeringen. Deze categorieën werkenden worden de
overige arbeidverrichters of resultaatgenieters genoemd. Op basis van artikel 8, lid 1, onderdeel c, van het Besluit van 14 december 1986, houdende
vaststelling van een amvb als bedoeld in artikel 5 van de zw, wao en ww
(Aanwijzing van gevallen waarin een arbeidsverhouding als een dienstbetrekking wordt beschouwd)  is de kleine aannemer van artikel 4 zw, wao
en ww uitgesloten van de fictieve dienstbetrekking als deze een overeenkomst aangaat met een natuurlijke persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden. Slechts aanneming van werk die aangenomen is in
de zakelijk sfeer en die niet verricht wordt in de uitoefening van het eigen
bedrijf of beroep wordt gezien als verricht in fictieve dienstbetrekking. Op
basis van dit artikel zijn ook de arbeidsrelaties van geestelijke aard en de
arbeidsverhoudingen die worden gedomineerd door familieverhoudingen
uitgesloten.
Op basis van een ministeriële regeling behorende bij de bovenstaande
amvb worden, de arbeidsverhoudingen van bestuurders en commissarissen,
melkvervoerders, gastouders en de arbeidsverhouding van personen die niet
bij wijze van beroep als auteur of redacteur werkzaam zijn bij een uitgeverij uitgesloten van een fictieve dienstbetrekking. Sinds de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var van 1 januari 2005 dienen auteurs, redacteuren,
bestuurders en commissarissen, voortaan te beschikken over een var-wuo
of var-vennoot om uitgesloten te worden van de fictieve dienstbetrekking,
waardoor deze regeling overbodig is geworden.
Uitsluiting van kruimelverzekeringen
Op basis van de gelijkstellingseis zijn de arbeidsverhoudingen van persoonlijke arbeidverrichters die minder dan twee dagen per week werken en
minder dan tweevijfde van het minimumloon verdienen, uitgesloten van
de fictieve dienstbetrekking. In artikel 5 van de zw, wao en ww is bepaald
dat de arbeidsverhouding een persoon die persoonlijke arbeid verricht aan
minimale omvang- en duureisen moet voldoen wil deze arbeidsverhouding
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gelijk worden gesteld aan de arbeidsverhoudingen van werknemers. In artikel 5 zw, wao en ww is namelijk de bepaling opgenomen dat werkenden
die met hun persoonlijke arbeid minder dan 40% van het minimumloon
verdienen en/of korter dan een aaneengesloten periode van dertig dagen
werken van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen zijn
uitgesloten.
Het doel van deze bepaling is het voorkomen van kruimelverzekeringen,
waarmee uitkeringen worden bedoeld die van een dermate geringe omvang
zijn dat ze niet in verhouding staan tot de uitvoeringskosten. De Centrale
Raad van Beroep hecht waarde aan deze bepalingen omdat deze tot gevolg
hebben dat slechts premies en uitkeringen aan de orde zijn wanneer deze
in maatschappelijk opzicht niet van verwaarloosbare geringe omvang zijn.
Werkenden die niet voldoen dan het 40% en/of dertig dagen criterium,
hebben weinig profijt van de werknemerverzekeringen. Daarbij is het -gezien de voorwaarden voor het recht op een uitkering- mogelijk, dat tegenover deze premieplicht geen recht op een uitkering staat. Op basis van artikel 6, tweede lid zw is een werkende alleen verzekerd op de dagen waarop
feitelijk arbeid wordt verricht en dus niet op andere dagen. Artikel 41 ww
bepaalt bijvoorbeeld dat de ww-uitkering niet wordt uitgekeerd als deze per
week minder bedraagt dan een achtste deel van het minimumloon. Ook bestaat geen recht op uitkering als de werkende niet voldoet aan de wekeneis
van artikel 17 ww. De Centrale Raad van Beroep hecht grote waarde aan
deze kwantitatieve vereisten voor deze incidentele arbeidsrelaties. Het uwv
mag wat de Raad betreft ook bij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking afzien van de premieheffing voor de werknemersverzekering als deze arbeidsverhouding van marginale betekenis is. De laatste
jaren is in de Sociaal Economische Raad (ser) veel discussie gevoerd over
de uitsluiting van deze kruimelverzekeringen. De resultaten van deze uitvoerige discussie wordt besproken in hoofdstuk 6.
5.3.4

Opheffing van de fictieve dienstbetrekking

Zelfstandigen zeggen dat het onduidelijke onderscheid en de dubbele beoordeling door het uwv en de Belastingdienst hun concurrentiepositie benadeelt en opdrachten kost. Het is voor zelfstandigen van groot belang dat
hun opdrachtgevers vooraf zekerheid krijgen over de juridische status van
hun arbeidsrelatie. Veel opdrachtgevers vrezen dat zelfstandigen achteraf
voor de werknemersverzekeringen werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking

 Vroonhof, Westhof, Overweel (2005) p. 13.
 Smitskam & Piso (1995) p. 83-85.
 Van den Berg (2004) p. 193.
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blijken te zijn, zodat ze worden geconfronteerd met naheffingen van de
premies, opgehoogd met boetes wegens niet of te laat betalen van deze
premies. In de eerste plaats brengt het moeilijk te maken onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen extra administratieve en advieskosten voor
de zelfstandigen en hun opdrachtgevers met zich mee voor de bepaling
van de juridische status van hun arbeidsrelatie. In de tweede plaats heeft
de mogelijke toetsing achteraf door uwv tot gevolg dat opdrachtgevers
geen opdrachten meer verstrekken aan zelfstandigen uit vrees voor interpretatiefouten. Dit beperkt de economische dynamiek omdat het leidt tot
verstoorde concurrentieverhoudingen en gemist ondernemerschap.
Een aantal brancheorganisaties, te weten de brancheorganisaties voor
de interim-managers, de automatiseringsdeskundigen, kraanmachinisten,
contactdocenten, zzp’ers werkzaam in afbouwbedrijven en zelfstandigen
in de audiovisuele sector, poogt deze problemen op te lossen en sluit convenanten over de criteria met betrekking tot de verzekeringsplicht voor
de werknemersverzekeringen. Veel van deze afspraken betreffen zelfstandigen die niet langer op basis van artikel 5 van zw, wao en ww gezien
worden als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. In het geval van de automatiseringsdeskundigen en de contactdocenten betreft het zelfs feitelijke
werknemers, werknemers die slechts op incidentele basis werkzaamheden
verrichten voor de opdrachtgever die buiten de werknemersverzekeringen
worden gehouden.
Smitskam en Piso merken op dat deze zelfstandigheidsverklaringen een
vorm van ontduiking van de premieplicht voor de werknemersverzekeringen
zijn. Ze vrezen dat opdrachtgevers in deze sectoren uitsluitend opdrachten
verlenen aan zelfstandigen die in het bezit zijn van zo’n zelfstandigheidsverklaring. De zelfstandigheidsverklaring garandeert dat opdrachtgevers niet
worden geconfronteerd met naheffingen voor de premies werknemersverzekeringen omdat de zelfstandige een werkende in (fictieve) dienstbetrekking
blijkt te zijn. Het gevolg van het handelen van deze opdrachtgevers is dat
personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking zich gedwongen voelen tot
zelfstandig ondernemerschap.
De terechte kritiek van Smitskam en Piso ten spijt poogt de overheid veel
van de onduidelijkheid over het onderscheid tussen arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige arbeid in alle branches te verhelpen door het voorbeeld
van deze brancheconvenanten te volgen en vanaf 1 januari 2001 iedere
zelfstandige de mogelijkheid te geven door middel van de var zekerheid te
krijgen over zijn fiscale ondernemersstatus en eventuele premieplicht voor
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de werknemersverzekering. Deze fiscale beschikking valt van rechtswege
aan te merken als een zelfstandigheidsverklaring voor de werknemersverzekeringen. Niet langer zijn de zelfstandigheidsverklaringen voorbehouden
aan bepaalde sectoren waar convenanten zijn gesloten, maar geldt deze
zelfstandigheidsverklaring in elke sector. De var, wordt in hoofdstuk 6 uitvoerig besproken, is op 1 januari 2002 in werking is getreden. Met name de
persoon werkzaam in een fictieve dienstbetrekking dient duidelijkheid over
zijn juridische status te krijgen en wordt voortaan beschouwd als een zelfstandige. De achterliggende gedachte is dat de fragmentarische regelgeving
ten aanzien van de persoon werkzaam in fictieve dienstbetrekking zich niet
langer verhoudt met de maatschappelijke positie waarin deze persoon zijn
werkzaamheden verricht.
5.4

Conclusie: van beschermen naar niet hinderen

In het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht is het evenals in het
arbeidsrecht niet eenvoudig de werknemers te onderscheiden van de zelfstandigen. In theorie zou er een perfecte tweedeling in werknemers en de
zelfstandigen moeten zijn. De werknemers worden gecompenseerd tegen arbeidsgerelateerde risico’s door de werknemersverzekeringen en de zelfstandigen zijn uitgesloten van de werknemersverzekeringen. De zelfstandigen
kennen in tegenstelling tot de werknemers meer fiscale aftrekposten. In de
praktijk blijkt dit onderscheid in sociale zekerheid alles behalve eenduidig te
zijn. Door de introductie van het begrip fictieve dienstbetrekking, waardoor
een aantal categorieën zelfstandigen voor de werknemersverzekeringen zijn
gelijkgesteld aan de werknemer, en de uitsluiting van bepaalde werknemers
van de werknemersverzekeringen is het wat sociale zekerheid betreft zelfs
bijzonder moeilijk een onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen te
maken. Deze uitzonderingen op de socialezekerheidsregels, met name de
regelingen van fictieve dienstbetrekkingen en de uitsluiting van categorieën
werknemers roepen vragen op over de rationaliteit van hun invoering.
Het valt naar mijn mening niet te rechtvaardigen dat werkenden die onder vergelijkbare omstandigheden dezelfde werkzaamheden verrichten als
werknemers, geen toegang hebben tot de werknemersverzekeringen, omdat
ze werken op basis van een ander juridisch status dan de werknemers.
In het verleden werd regelmatig beargumenteerd dat zelfstandigen verplicht verzekerd moesten zijn voor bepaalde socialezekerheidswetten. Het
voordeel van een verplichte verzekering voor zelfstandigen is dat deze dan
evenals de werknemers volledig tegen bepaalde risico’s verzekerd zouden
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zijn. Met de totstandkoming van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet
(aaw) in 1975 is de vraag positief beantwoord, dat zelfstandigen op grond
van een verplichte socialezekerheidswet verzekerd moesten zijn tegen de
financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De maatschappelijke consequenties van langdurige arbeidsongeschiktheid werden voor
een brede groep zelfstandigen net zo min te dragen gevonden als voor
de werknemers. Bij de totstandkoming van de waz 1998 werd het nog
ongewenst gevonden het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig aan de zelfstandigen zelf over te laten, met het risico dat de zelfstandigen hun arbeidsongeschiktheidsrisico laag zouden inschatten en zich helemaal niet zouden
verzekeren.
In korte tijd is deze houding omgeslagen. Sinds eind jaren ’90 stellen
de zelfstandigen dat de dubbele beoordeling van hun arbeidsrelaties hen
opdrachten kost. De onduidelijkheid over de premieplicht voor de werknemersverzekeringen heeft tot gevolg dat opdrachtgevers huiverig zijn met
inhuren van zelfstandigen. De zelfstandigen zeggen vooraf duidelijkheid te
willen over hoe hun arbeidsrelaties worden beoordeeld. Dat het uwv bij
bepaalde arbeidsrelaties van mening is dat sprake is van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen leidt tot kruimelverzekeringen en
dubbele verzekeringen. Dit zijn verzekeringen die geen enkel belang voor
de zelfstandigen hebben. De wetgever wenst in navolging van EU-beleid
het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen. Het zelfstandig ondernemerschap wordt gezien als een ‘banenmotor’, ook al blijkt de meerderheid
van de zelfstandig geen personeel in dienst te nemen, en dient zo min mogelijk te worden belemmerd. De wetgever kiest ervoor de zelfstandigen niet
langer te beschermen, door ze op te vatten als fictieve dienstbetrekkers en
toegang tot de werknemersverzekering te geven, maar vooral niet langer te
hinderen. De wetgever komt aan de wens van de zelfstandigen over zekerheid vooraf tegemoet met de invoering van de var, waardoor de fictieve
dienstbetrekking grotendeels niet langer voorkomt.
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Met de invoering van de var in 2001 poogt de wetgever de onduidelijkheid
voor de zelfstandigen over het mogelijke bestaan van een verzekeringsplicht
voor de werknemersverzekeringen op te lossen. In hoofdstuk 5 is beschreven dat werkenden door het uwv gezien kunnen worden als een werkende
werkzaam in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, als
een werkende werkzaam in fictieve dienstbetrekking of als een zelfstandige. Het komt voor dat een werkende tegelijkertijd of achtereenvolgend
verscheidende arbeidsrelaties onderhoudt en dat een verschillend juridisch
status, een juridisch status dat bepalend is voor de toegang tot en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen, aan deze arbeidsrelaties
kan worden opgehangen. Dat aan de verscheidende arbeidsrelaties andere
juridische statussen kunnen worden opgehangen, leidt tot verwarring over
de verzekeringsplicht van deze werkenden en hun opdrachtgevers voor de
werknemersverzekeringen. Teneinde deze verwarring op te heffen wensen
de zelfstandigen en met name hun opdrachtgevers, vooraf zekerheid te
hebben over hoe de Belastingdienst en het uwv hun arbeidsrelaties gaan
beoordelen. De var geeft vooraf een eenduidig oordeel over de verschillende arbeidsrelaties van werkenden.
In paragraaf 6.1 wordt de achtergrond van de var geschetst. De opkomst
van de zelfstandigen en de dubbele beoordeling van de arbeidsrelaties hebben geleidt tot de invoering van de var. Deze var, die centraal staat in paragraaf 6.2, heeft tot nieuwe problemen en uitdagingen geleid en heeft uiteindelijk vooral schijnzekerheid geboden. Het gebrek aan zekerheid dat de
var de zelfstandigen biedt, heeft een aanpak langs drie sporen tot gevolg.
Het eerste spoor dat in paragraaf 6.2.2 wordt besproken, is de introductie
van het Besluit beleidsregels beoordeling dienstbetrekking. Deze beleidsregels dienen ter verduidelijking van het toetsingkader voor de dienstbetrekking van de Belastingdienst en uwv. Inmiddels zijn deze beleidsregels al
twee keer naar aanleiding van terechte kritiek uit het veld aangepast.
Aanvankelijk zou de var na drie jaar geëvalueerd worden. Deze evaluatie heeft niet plaatsgevonden, omdat duidelijk was dat de wet gewijzigd
moest worden. Deze wetswijziging waarmee de rechtsgevolgen van de var
zijn uitgebreid wordt het tweede spoor genoemd en wordt behandeld in
paragraaf 6.3. De doelstelling van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var
is absolute zekerheid vooraf aan werkenden over hun juridische status en
bijbehorende rechten en plichten te geven, aangezien het onmogelijk is
gebleken het werknemers van de zelfstandig werkenden te onderscheiden.
Intussen wordt nagedacht over het derde spoor. Naast de problematiek van
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de afbakening tussen de werknemer en de zelfstandige staat ook het beoordelingskader voor de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekering ter
discussie. Het is immers moeilijk te bepalen wie een werknemer is en wie
een zelfstandige, omdat de gezagsverhouding onvoldoende onderscheidend
is gebleken. Met het derde spoor dat besproken wordt in paragraaf 6.4
wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn ter afbakening van het werknemersbegrip. Het derde spoor kan tot een fundamentele herziening van
de personenkring voor de werknemersverzekeringen leiden.
6.1

Achtergrond van de Verklaring Arbeidsrelatie

De onduidelijkheid over welke zelfstandige onder de socialezekerheidswetten valt, is een oud probleem. Het is altijd moeilijk geweest te bepalen
of arbeid gezien moet worden als verricht in (fictieve) dienstbetrekking of
gezien moet worden als uitgevoerd voor risico en rekening van de eigen
onderneming. Vooral de scheidslijn tussen fictieve dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap is flinterdun, doordat bij menig arbeidsrelatie
verricht in fictieve dienstbetrekking geen sprake is van een gezagsverhouding. Het onderscheid tussen de (fictieve) dienstbetrekking en zelfstandig
ondernemerschap wordt immers gemaakt aan de hand van het onderscheidende criterium (latente) gezagsverhouding.
Dit flinterdunne onderscheid tussen personen werkzaam in ‘echte’ dienstbetrekking, personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking en zelfstandigen
werd in het verleden eveneens problematisch gevonden, maar werd anders
benaderd. Tot en met de invoering van de waz op 1 januari 1998 werd
gedacht, dat de zelfstandigen evenals werknemers op zijn minst verplicht
en collectief verzekerd dienden te zijn tegen de financiële gevolgen van
arbeidsongeschiktheid. Voorheen stelde men de vraag hoe zelfstandigen
onder de werkingssfeer van de sociale zekerheid te brengen, terwijl men
zich nu lijkt af te vragen hoe zelfstandigen buiten het bereik van de sociale
zekerheid te houden.
6.1.1

De zelfstandige zonder personeel

De discussie of bepaalde zelfstandigen onder de beschermende bepalingen
van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht dienen te vallen, is in de
jaren negentig van de vorige eeuw met de introductie van de begrip zzp’er
weer sterk opgelaaid. Het begrip zzp’er is afkomstig uit de bouwnijverheid.

	 Van der Wiel-Rammeloo (2003) p. 71-72.
	 Asscher-Vonk (2004) p. 434.
	 Van den Berg (2004) p. 193.
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In de jaren negentig van de vorige eeuw wordt in deze economische sector
een sterke groei van het aantal zelfstandigen waargenomen.
Onduidelijk status
In de jaren negentig is niet alleen in de bouwnijverheid, maar in tal van
andere economische sectoren, zoals de zakelijke en de persoonlijke dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg en de ict, de trend zelfstandige te
worden op zijn hoogtepunt. Sinds de jaren zeventig komt in toenemende
mate het fenomeen kleine zelfstandige, freelancer of vrije beroepsoefenaar
op. Sinds de jaren negentig wordt dit type werkende in bepaalde sectoren
een zzp’er genoemd. Sinds de jaren negentig wordt een zelfstandige meer
een synoniem voor een werkende die volgens het socialezekerheidsrecht
wordt beschouwd als een gelijkgestelde voor de werknemersverzekeringen
en die tegelijkertijd door de fiscus wordt gezien als een zelfstandige.
Een deel van deze zelfstandigen valt aan te merken als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. Deze zelfstandigen beschouwen zichzelf als zelfstandige ondernemer, maar vallen in principe onder de definitie van artikel 4 of
5 van de zw, wao en ww en worden gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. Een deel van hen valt niet alleen op te vatten als werkzaam in
fictieve dienstbetrekking, maar ook als een schijnzelfstandige die zich alleen
wat juridisch status betreft van een werknemer onderscheidt. Deze schijnzelfstandigen zijn slechts voor één of twee opdrachtgevers werkzaam of zijn
afhankelijk van één overheersende opdrachtgever. De schatting is dat één
op de drie zelfstandige een schijnzelfstandige is.
In de jaren negentig is door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (sfb)
gepoogd een aantal criteria te ontwikkelen aan de hand waarvan de zelfstandigen te onderscheiden zijn van de werknemers, teneinde te bepalen
welke zzp’er in de bouwnijverheid een ondernemer is en welke werkzaam is
in een (fictieve) dienstbetrekking. Er wordt gekeken naar de inschrijving bij
de Kamer van Koophandel, het aantal opdrachtgevers, de beschikking over
een btw-nummer en de benodigde vergunningen, en naar risico’s, investeringen, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. Kortom, dezelfde
criteria worden door het sfb gehanteerd als de Belastingdienst hanteert bij
de afgifte van de var. Het sfb geeft aan niet vast te kunnen stellen welke
criteria precies het onderscheid tussen de werknemer en de zelfstandige bepalen en staakt het streven dit onderscheidende criterium te vinden, omdat
de overheid komt met wetgeving in de vorm van de var.

	 Van der Heijden (1997)
	 Zwinkels (2000)
	 Scholman (2001).



6 de verklaring arbeidsrelatie
6.1.2

Dubbele beoordeling, onduidelijk status

Een goede definitie van een zzp’er blijkt in de jaren negentig van de vorige
eeuw te ontbreken in de socialezekerheidswetgeving en de belastingwetgeving. Het uwv en de Belastingdienst hebben teneinde te kunnen beoordelen of iemand een zzp’er is een aantal criteria geformuleerd aan de hand
waarvan zelfstandigheid van een werkende wordt bepaald. Beide instanties
hebben afzonderlijk van elkaar criteria ontwikkeld met als gevolg dat deze
criteria nogal uiteen lopen.
Deze dubbele beoordeling heeft in het verleden regelmatig tot onduidelijkheden geleid. In 1995 wordt in opdracht van het toenmalige kabinet gestart met de Operatie Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit
(mdw) om adequaat en gericht de regels in Nederland te verbeteren en
te stroomlijnen en de concurrentie op de arbeidsmarkt te vergroten. In
de praktijk blijkt, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, dat de begrippen
werknemer, opdrachtnemer, ondernemer en zelfstandige in de socialezekerheidsregelingen en belastingregelingen en tal van andere wetten en
regels op verschillende wijze worden gedefinieerd en toegepast. De mdwwerkgroep “Harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip” oftewel de
Commissie Stevens constateert in het rapport Begrip Voor Ondernemers
dat zelfstandigen in de praktijk met twee knelpunten ten aanzien van het
socialezekerheidsrecht en fiscale recht worden geconfronteerd.
In de eerste plaats worden de zelfstandigen geconfronteerd met onzekerheid over de juridische status, doordat vooraf onvoldoende duidelijkheid
kan worden verkregen over diezelfde juridische status van de arbeidsrelatie.
De kwalificatie van een zelfstandige als een werknemer of als een opdrachtnemer vindt formeel altijd achteraf plaats. De kwalificatie wordt gebaseerd
op feitelijke omstandigheden van de arbeidsrelatie. Als een gevolg hiervan
kan iemand die zich als zelfstandige presenteert op basis van de feiten
achteraf als werknemer worden gekwalificeerd. Een werkende die vooraf
geen duidelijkheid heeft over hoe zijn arbeidsrelatie door het uwv wordt
geoordeeld loopt opdrachten mis. Opdrachtgevers verlenen liever geen
opdrachten aan zelfstandigen die na beoordeling door het uwv in (fictieve)
dienstbetrekking werkzaam blijken te zijn.
In de tweede plaats bestaat onduidelijkheid voor de zelfstandigen, omdat
eenduidigheid in besluitvorming ontbreekt. Een zelfde arbeidsrelatie kan
door de Belastingdienst en de uwv verschillend worden beoordeeld. De verschillen tussen de socialezekerheidswetgeving en de belastingwetgeving en
met name de toepassing van deze wetten in de uitvoeringspraktijk leiden tot

	 Commissie Stevens (2000).
	 Van der Wiel-Rammeloo (2003) p. 71.
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situaties waarin een arbeidsrelatie voor de ene instantie als een arbeidsovereenkomst of daarmee gelijkgestelde activiteit wordt aangemerkt en door de
andere instantie als een opdrachtovereenkomst. Deze situatie wordt door
betrokkenen als onbegrijpelijk en onrechtvaardig ervaren. Deze dubbele
beoordeling wordt versterkt door het verschil in rechtsgang. De Centrale
Raad van Beroep is de hoogste instantie die de feiten inzake de premie- en
verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen beoordeeld, terwijl de
Hoge Raad de hoogste instantie is die de feiten beoordeeld inzake de kwestie of een werkende fiscaal gezien een werknemer of een ondernemer is.
Nergens ontmoeten deze twee verschillende rechtsgangen elkaar. Uit de
vorige twee hoofdstukken blijkt dat de Centrale Raad van Beroep geneigd
is een (fictieve) dienstbetrekking aan te nemen, waar de Hoge Raad van
mening is dat gezien de bedoeling van de partijen in combinatie met de
feitelijke omstandigheden sprake is van een opdrachtovereenkomst.
Of een zelfstandige gezien moet worden als werkzaam in fictieve dienstbetrekking en onder het bereik van werknemersverzekeringen valt, is een
probleem dat niet door de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep
is opgelost. De Centrale Raad van Beroep oordeelt per afzonderlijk geval
en bepaalde uitspraken vallen aan te merken als richtinggevend binnen een
bepaalde economische sector, maar is in een andere economische sector in
het geheel niet van toepassing. Het is niet eenvoudig gebleken algemeen
geldende criteria uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep te
destilleren. Momenteel wordt de oplossing gezocht in een vereenvoudiging
van het onderscheid tussen de werknemers en de zelfstandigen, binnen het
belastingrecht en het socialezekerheidsrecht.
6.1.3

Eenvoud en afstemming

De beoogde vereenvoudiging van het onderscheid tussen werknemers en
zelfstandigen wordt gezocht in de introductie van de var in 2001, een fiscale beoordeling van de arbeidsrelaties die vanaf 1 januari 2002 doorwerkt
in de werknemersverzekeringen. Een vertegenwoordiger van de vakvereniging vertelt in een interview dat de var het resultaat is van een lange
discussie die in de ser door de werkgevers- en de werknemersorganisaties
is gevoerd. In principe is de var een experiment, een poldercompromis
waarmee de belangen van zowel de werkgevers als de werkenden zoveel
mogelijk worden gediend.

	 Commissie Stevens (2000).
 Van der Wiel-Rammerloo (2003) p. 71.
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‘In de jaren 90 is er een hausse aan zelfstandigen. Op de vleugels van de economische boom wilde iedereen voor zichzelf gaan beginnen. Daardoor werd de druk op
het adagio zekerheid vooraf steeds groter.’

In de var worden de definities van het uwv en de Belastingdienst op
elkaar afgestemd. Voor de invoering van de var oordeelden deze instanties afzonderlijk over de juridisch status van de arbeidsrelaties en bleek
de Belastingdienst veel sneller zelfstandig ondernemerschap aan te nemen
dan het uwv. Het is veelvuldig voorgekomen dat een werkende door de
Belastingdienst werd gezien als een zelfstandige ondernemer en door het
uwv als werkzaam in een (fictieve) dienstbetrekking. In mindere mate is
voorgekomen dat de Belastingdienst ten aanzien van de dga van een bv
een dienstbetrekking aannam, maar het uwv zich op het standpunt stelde
dat sprake was van zelfstandig ondernemerschap.
Deze dubbele beoordeling van de arbeidsrelaties zorgde vóór de invoering van de var voor veel verwarring en onzekerheid. Met de invoering
van deze verklaring heeft de wetgever vooral gepoogd voorafgaand aan het
aangaan van een arbeidsrelatie de betrokkenen duidelijkheid over de juridische status van de werkende en de daarbij behorende rechten en plichten
te geven. Wat deze var in feite te weeg heeft gebracht, is dat bepaalde zelfstandigen, die zelfstandigen die voorheen voor de werknemersverzekeringen
gezien werden als werkzaam in fictieve dienstbetrekking, voortaan uitgesloten zijn van deze werknemersverzekeringen, mits ze beschikken over een
var. Deze var dient gekoppeld te zijn aan een zelfstandigheidsverklaring
voor de werknemersverzekeringen, zoals de var-wuo of var-vennoot. De
beoogde vereenvoudiging is in feite een uitsluiting van bepaalde personen
werkzaam in fictieve dienstbetrekking van de werknemersverzekeringen.
6.2

De invoering van de var

Iedere werkende die een var aanvraagt, krijgt een var. Het doel van
de var is (zelfstandig) werkenden duidelijkheid geven over hun eventuele verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen ww, wao/wia en
zw. Hiertoe is een verplichting voor het uwv opgenomen de door de
Belastingdienst, op verzoek van de veronderstelde zelfstandige, vooraf af te
geven beschikking over diens zelfstandigheid, te volgen. Een werkende die
door de fiscus wordt gezien als een ondernemer, wordt vervolgens door het
uwv gezien als een zelfstandige die niet premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen. Hiertoe dienen de verschillende zelfstandigheidsbegrip-
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pen binnen het socialezekerheidsrecht te worden afgestemd op het fiscale
ondernemersbegrip.
6.2.1

Vier typen Verklaringen arbeidsrelaties

De var wordt afgegeven door de fiscus en werkt door naar de werknemersverzekeringen. De var is geldig voor de duur van twee jaar, sinds 1 januari
2005 is deze var slechts geldig voor de duur van één jaar, en de var wordt
slechts door één Belastingkantoor, het Belastingkantoor in Winterswijk, binnen acht weken uitgegeven, eenmaal mag de Belastingdienst deze periode
met vijf weken verlengen. De var dient problemen tussen de fiscus en
het uwv te voorkomen over de vraag of een werkende nu werkzaam is in
(fictieve) dienstbetrekking of een zelfstandige is. De var berust op artikel
3.156 van de Wet inkomensbelasting 2001 en wordt door de Belastingdienst
afgegeven voordat de werkende met de werkzaamheden begint.
In de var geeft de fiscus aan of sprake is van één van de volgende vier
mogelijkheden: de inkomsten behoren tot het loon uit dienstbetrekking/
arbeidsovereenkomst (var-loon), de inkomsten behoren tot de winst uit
onderneming (var-wuo), de inkomsten behoren tot het resultaat uit overige
werkzaamheden (var-row) en de inkomsten komen voor rekening en risico
van een vennootschap (var-vennoot). Een positieve beschikking in de vorm
van var-wuo of var-vennoot merkt de aanvrager aan als zelfstandige in de
zin van de inmiddels opgeheven waz en is een zelfstandigheidsverklaring.
De opdrachtgevers van de zelfstandige en de zelfstandige zijn als een gevolg
hiervan gevrijwaard van premieheffingen voor de werknemersverzekeringen. Fictieve werknemers in bezit van een var-wuo of zelfs var-vennoot
worden voortaan gezien als zelfstandigen en zijn niet langer gelijkgesteld
aan werknemers wat de werknemersverzekeringen betreft. Als een varrow wordt afgegeven kunnen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer geen zekerheid ontlenen aan deze verklaring over de juridische status
van hun arbeidsrelatie.
De inkomsten behoren tot het loon uit dienstbetrekking
Tot de inkomsten behorend tot het loon uit dienstbetrekking (var-loon)
rekent de fiscus de inkomsten van personen werkzaam in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking en een fictieve dienstbetrekking.
Voor deze werkenden moet de werkgever loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
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De inkomsten behoren tot de winst uit de onderneming
Als de inkomsten volgens de ficus behoren tot de winst uit onderneming
(var-wuo), zijn de inhouding van de loonheffing en de afdracht van de
premies van de werknemersverzekeringen niet nodig. Deze var-wuo wordt
afgegeven aan zelfstandigen, maar wordt ook aan personen werkzaam in
fictieve dienstbetrekking, zoals aannemers van werk, thuiswerkers en persoonlijke arbeidverrichters afgegeven. In dit geval hoeft de opdrachtgever
geen loonheffing in te houden en premies voor de werknemersverzekeringen af te dragen. De var-wuo geldt als een zelfstandigheidsverklaring voor
de werknemersverzekeringen.
De inkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden
Als de inkomsten volgens de fiscus niet behoren tot het loon of de winst uit
eigen onderneming vallen deze inkomsten onder het resultaat uit overige
werkzaamheden (var-row). De fiscus geeft een var-row af aan werkenden
waarvan niet duidelijk is hoe hun arbeidsrelaties te beoordelen. Bij de
var-row kunnen de zelfstandige en de opdrachtgever geen gevolgen verbinden voor de toepassing van de werknemersverzekeringen. De personen
met een var-row moeten zelf belasting over hun inkomsten betalen en
voor hun werkzaamheden facturen sturen naar hun opdrachtgevers. De
var-row geeft niet zoveel duidelijkheid. Of een houder van deze var-row
premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen wordt bepaald aan de
hand van de algemene regels. Er vindt een toetsing plaats aan de hand
van achtereenvolgend artikel 3, 4 en 5 van de werknemersverzekeringen.
Eerst wordt beoordeeld of de werkende werkzaam is in dienstbetrekking
en vervolgens of deze werkzaam is in fictieve dienstbetrekking. Overigens
kan de zelfstandige samen met de opdrachtgever kiezen dit resultaat uit
overige werkzaamheden te laten beschouwen als loon uit dienstbetrekking.
Dit wordt opting in genoemd.
De inkomsten zijn voor rekening en risico van een vennootschap
De dga is in dienst van zijn eigen vennootschap. Indien de werkzaamheden
volgens de fiscus worden verricht voor rekening en risico van de eigen vennootschap, behoren de inkomsten tot de winst van de vennootschap (varvennoot). In dit geval hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden
en geen premies voor de werknemersverzekeringen af te dragen. De varvennoot geldt als zelfstandigheidsverklaring voor de werknemersverzekerin-

 Smitskam e.a. (2003) p. 45.
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gen. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever zodanige afspraken met de
dga van een vennootschap maakt dat sprake is van een gezagsverhouding.
De dga is dan een werknemer in dienst van de opdrachtgever die loonheffing en premies voor de werknemersverzekeringen zal moeten inhouden en
afdragen.
Beoordeling van de var
De Belastingdienst baseert zich bij de beoordeling van de arbeidsrelatie op
wat de werkende zelf op het aanvraagformulier voor de var aangeeft. Bij
de beoordeling van de arbeidsrelaties door de Belastingdienst worden de
volgende, van de wetgeving en jurisprudentie afgeleide vragen gesteld:
1. Hoe heeft de Belastingdienst deze arbeidsrelaties in het verleden beoordeeld;
2. Hoeveel uur wordt besteed aan de werkzaamheden waarvoor de var wordt
aangevraagd;
3. Hoeveel inkomsten ontvangt de werkende in een jaar voor deze
werkzaamheden;
4. Hoeveel opdrachtgevers verwacht de werkende in een jaar te hebben;
5. Mag de werkende zich bij de werkzaamheden laten vervangen;
6. Houdt de opdrachtgever loonheffing in;
7. Betaalt de opdrachtgever het loon door tijdens vakantie of ziekte;
8. Geeft de opdrachtgever aanwijzingen met betrekking tot werkwijze;
9. Verstuurt de werkende facturen voor deze werkzaamheden;
10. Maakt de werkende reclame voor deze werkzaamheden;
11. Heeft de werkende zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
12. Heeft de werkende een btw nummer;
13. Heeft de werkende personeel in dienst;
14. Investeert de werkende;
15. Verricht de werkende werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever.

Deze criteria zijn niet vastomlijnd en dienen in samenhang met de aard
van de werkzaamheden te worden bekeken. Het is belangrijk te realiseren
dat alle arbeidsrelaties van de zelfstandige tegelijkertijd en niet afzonderlijk
worden beoordeeld. De wijze waarop de arbeidsrelaties worden beoordeeld
laat de mogelijkheid open dat tussen de verscheidene arbeidsrelaties die
duiden op ondernemerschap één of zelfs meer arbeidsrelaties voorkomen
die onomstotelijk aan te merken vallen als verricht in privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke dienstbetrekking.

 Folder Belastingdienst (2003).
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Een verkeerde var
Een vertegenwoordiger van een brancheorganisatie voor zelfstandige zorgverleners in de gezondheidszorg vertelt in een interview dat het voorkomt
dat een zelfstandige zorgverlener die evenals zijn of haar collega-zelfstandige zorgverleners voor meerdere opdrachtgevers werkt, investeert in de
eigen onderneming, met eigen materialen werkt, de benodigde verzekeringen heeft afgesloten etc. etc., in tegenstelling tot de andere zelfstandige
zorgverleners geen var-wuo ontvangt van de Belastingdienst, maar een
var-row. De reden voor de afgifte van deze var-row wordt nog uitgezocht,
maar wat deze zelfstandige zorgverlener onderscheidt van de andere, vergelijkbare zelfstandige zorgverleners is dat deze zelfstandige zorgverlener
parttime werkt. Deze zelfstandige zorgverlener werkt niet genoeg uren per
jaar om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek te halen. Om in
aanmerking te komen voor het urencriterium van 1225 per jaar, moet een
zelfstandige zeker 20 uur in de week werken. In de gezondheidszorg werken
volgens deze vertegenwoordiger veel parttimers die ruim onder deze 20 uur
per week blijven.
Een geïnterviewde belangenbehartiger van zelfstandigen merkt op dat het
niet halen van het urencriterium geen reden is voor de Belastingdienst een
var-row af te geven in plaats van een var-wuo. De Belastingdienst erkent
volgens deze respondent het bestaan van het parttime ondernemerschap.
Deze respondent, die bij het tot stand komen van de var betrokken is geweest, merkt tevens op dat de wijze waarop de Belastingdienst tot de keuze
voor één van vier typen var tot stand komt, lijkt te worden gemaakt in een
black box. Deze opmerking wordt door de Belastingdienst niet ontkend.
‘Bekend is welke informatie de zelfstandige aan de Belastingdienst moet verstrekken
en bekend is welke var hieruit voortkomt, maar hoe de vooraf geleverde informatie
tot een bepaalde var leidt, is en blijft een raadsel. De Belastingdienst geeft geen
uitsluitsel, mogelijk om fraude te voorkomen, over hoe de criteria gewogen worden
en zelfs of ze wel gewogen worden.’

De wetgever is van mening dat de var in de praktijk naar behoren werkt.
De beoordeling van het aanvraagformulier var door de Belastingdienst
levert weinig bezwaarschriften op en de aanvraagformulieren worden zodanig ingevuld dat de Belastingdienst aanvullend onderzoek maar in enkele
gevallen nodig vindt.

 Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677, nr. 3, p. 7.
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uwv blijft arbeidsrelaties controleren
In het eerste jaar zijn er wat problemen rondom de var, aangezien het
uwv blijft vasthouden aan het standpunt dat arbeidsrelaties niet vooraf kunnen worden beoordeeld. Het uwv is van mening dat deze controle alleen
achteraf mogelijk is en dat het de taak van het uwv is de arbeidsrelaties
te blijven controleren. Deze controle achteraf zorgt voor onzekerheid.
De controle achteraf leidt in bepaalde omstandigheden tot een naheffing
voor de premies werknemersverzekeringen. Indien volgens het uwv achteraf sprake blijkt te zijn van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking en de zelfstandige heeft gewerkt op basis van var-wuo of
var-vennoot worden de niet-betaalde premies voor de werknemersverzekeringen inclusief eventuele boetes verhaald op de zelfstandige, tenzij de
opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen weten dat sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking. De bewijslast hiervoor
ligt bij het uwv. Heeft een persoon een var-row dan heeft deze persoon
samen met zijn werkgever een keuze. Personen in het bezit van een varrow zijn alleen nog verplicht verzekerd als ze samen met de werkgever
hun arbeidsverhouding aanmelden bij het uwv. Doordat het uwv in de
beginperiode van de var de arbeidsrelaties blijft beoordelen, worden de
arbeidsrelaties nog steeds onderworpen aan een dubbele beoordeling.
6.2.2

Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking

Dat de dubbele beoordeling van de arbeidsrelaties door de Belastingdienst
en het uwv tot een ongewenste onduidelijkheid voor de werkenden en
hun opdrachtgevers leidt, wordt al snel erkend door de betrokken instanties. Teneinde verdere misverstanden te voorkomen over de vraag of een
zelfstandige een ondernemer is of werkzaam is in een (fictieve) dienstbetrekking stellen de Belastingdienst en het uwv in december 2002 gezamenlijk criteria en een beslissingssystematiek op voor de beoordeling van de
arbeidsrelaties van werkenden, de zogenaamde Beleidsregels beoordeling
dienstbetrekking.
In deze regels wordt gesteld dat de opdrachtgever van de houder van
een var-wuo of var-vennoot alleen nog werkgeverspremies is verschuldigd,
als hij redelijkerwijs had kunnen weten, dat sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking. De opdrachtgever moet altijd

 Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677, nr. 3, p. 2.
 Staatscourant 4 december 2002, nr. 234, p. 26, Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677,

nr. 3, p. 2.
 ser (2004) p. 13, 21.
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eerst toetsen of sprake is van een dienstbetrekking. Met het besluit is niet
beoogd een materiële wijziging te brengen in de criteria voor de beoordeling van een dienstbetrekking en die criteria zijn loon, gezag en (persoonlijke) arbeid.
De Beleidsregels zijn gebaseerd op het bw en op de jurisprudentie over
de arbeidsrelaties. Het is een soort grove samenvatting van de uitleg van
de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep van wat de elementen
zijn van het begrip arbeidsovereenkomst respectievelijk dienstbetrekking. In
de Beleidsregels worden voorbeelden gegeven die duidelijkheid verschaffen over de juridische status van de werkende. Er wordt gekeken naar
het financiële belang van een zelfstandige in de onderneming en naar
de mate waarin de zelfstandige wezenlijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘frontverandering’ wordt gewezen op het
gegeven, dat sterke aanwijzingen bestaan dat sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking als de zelfstandige voorheen
in dienstbetrekking werkte van opdrachtgever. Kleine afwijkingen ten opzichte van de eerdere arbeid of arbeidsvoorwaarden hebben niet tot gevolg
dat een arbeidsovereenkomst verworden is tot een opdrachtovereenkomst.
De Beleidsregels vallen moeilijk op te vatten als algemene regels voor het
onderscheid tussen arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige arbeid en
worden dan ook behoorlijk bekritiseerd.
Wijziging van de beleidsregels
De Beleidsregels zijn in juli 2003 en in februari 2005 gewijzigd naar aanleiding van bezwaren vanuit het veld van zelfstandigen en hun belangenbehartigers. Het doel van de Beleidsregels is te zorgen, dat de var de zelfstandigen zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf geeft over de wijze waarop
de Belastingdienst en met name het uwv hun verschillende arbeidsrelaties
juridisch gaan beoordelen. Het traject van de var is niet geschikt om uitsluitsel te krijgen op de vraag of in een specifieke arbeidsrelatie sprake is
van een dienstbetrekking. Ook wordt niet beoogd de criteria voor de beoordeling van de dienstbetrekking te wijzigen. Wel gaat de meest recente
versie van de Beleidsregels uitvoerig in op de criteria. Beslissingen worden
genomen aan de hand van elementen als de hoogte van de winst, het ondernemersrisico, het aantal opdrachtgevers, het aantal uren besteed aan de
eigen onderneming, de mate van werkgeversgezag en de afhankelijkheid
van de opdrachtgever. Deze elementen zijn niet vastomlijnd, maar zijn

 Staatscourant 4 december 2002, nr. 234, p. 26, Staatscourant 22 juli 2003, nr. 138, p.
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afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en moeten in samenhang
worden bekeken.
Redelijkerwijze duidelijk
De beleidsregels stellen dat het de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk
moet zijn dat sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
dienstbetrekking, als uit een eerder onderzoek of looncontrole bij een vrijwel gelijke arbeidsverhouding is gebleken dat sprake is van een dienstbetrekking of als van andere doch soortgelijke arbeidsverhoudingen binnen de
onderneming onbetwist vast is gesteld dat sprake is van een dienstbetrekking. In de beleidsregels staat dat het de werkgever redelijker duidelijk moet
zijn dat sprake is van een dienstbetrekking als de arbeidsverhouding voldoet
aan een aantal criteria ontleend aan de jurisprudentie van de Hoge Raad,
de gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep over de aanwezigheid
van een gezagsverhouding, persoonlijke verrichting door de opdrachtnemer
en instructiebevoegdheden van de opdrachtgever. Dit laatste punt zorgt
niet voor duidelijkheid, maar voor onduidelijkheid.
In de Beleidsregels wordt bijvoorbeeld gesteld dat in een non-profit organisatie minder snel een gezagsverhouding zal worden aangenomen, omdat de leiding van de non-profit organisatie daar veelal niet voldoende
professioneel toe in staat zal zijn. De Centrale Raad van Beroep houdt
inderdaad rekening met de aard van de instelling bij de vaststelling van een
eventuele dienstbetrekking, maar alleen ten aanzien van bepaalde beroepsgroepen, zoals de docenten. Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep blijkt dat indien werkzaamheden tot de reguliere bedrijfsvoering behoren, sprake is van een dienstbetrekking. De Centrale Raad van
Beroep heeft deze uitspraak vooral ten aanzien van gelegenheidswerkers
gedaan. Deze uitspraak wil niet zeggen dat dit criterium in alle gevallen
van doorslaggevende waarde zal zijn voor de vaststelling van het bestaan
van een dienstbetrekking.
Schijnzekerheid
De Beleidsregels zijn een hulpmiddel. Het zijn geen duidelijke richtlijnen over het onderscheid tussen de werknemer en de zelfstandige. De
Beleidsregels zijn volgens Van der Wiel-Rammeloo zeer informatief, maar
 Staatscourant 4 december 2002, nr. 234, p. 26, Staatscourant 22 juli 2003, nr. 138, p.

13, Boot (2004) p. 188.
 crvb 23 oktober 1997, rsv 1998/31, crvb 13 november 1997, rsv 1998/55, Noordam
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brengen ook aan het licht dat de var weinig zekerheid vooraf biedt. Zelfs
de afgifte van een var-wuo of var-vennoot door de Belastingdienst kan
niet voorkomen dat het uwv haar wettelijke plicht uitvoert en achteraf de
arbeidsrelaties toetst op het bestaan van een dienstbetrekking. Het komt
voor dat het uwv anders oordeelt dan de Belastingdienst, waardoor een
opdrachtnemer weliswaar niet geconfronteerd wordt met een loonheffing,
maar wel met een premieheffing voor de werknemersverzekeringen. Een
voordeel van de var is volgens Van der Wiel-Rammeloo dat een opdrachtgever die te goeder trouw is, tenminste niet wordt nageheven door het uwv
voor de premies werknemersverzekeringen.
6.2.3

Consequenties voor de verdeling van risico’s

Het aanvragen van een var is niet zonder consequenties. Een eventuele naheffing voor de premies werknemersverzekeringen is voortaan voor
de werkende die de vrijwillige aanvrager van de var is. Door een varwuo of var-vennoot aan te vragen geeft de werkende zijn bedoelingen
bloot, namelijk dat hij een opdrachtovereenkomst wenst in plaats van een
arbeidsovereenkomst. Werkenden die eigenlijk werkzaam zijn in fictieve
dienstbetrekking worden, als ze een var-wuo of var-vennoot aanvragen
(en krijgen), gezien als een zelfstandige en verliezen hun recht op toegang
tot de werknemersverzekeringen. Indien ze deze rechten willen behouden,
moeten ze geen var aanvragen.
Premieplicht bij de werkenden
Als een zelfstandige in het bezit is van een var-wuo of var-vennoot, kan de
opdrachtgever ervan uitgaan dat hij te maken heeft met een zelfstandige.
Het gevolg voor de opdrachtgever is dat deze in beginsel geen premies voor
de werknemersverzekeringen hoeft af te dragen en geen loonbelasting hoeft
in te houden. De loonbelasting kan direct op de houder van de var-wuo
of var-vennoot verhaald worden. De opdrachtgever mag wat de loonheffing betreft vertrouwen op de afgegeven var-wuo of var-vennoot. De
opdrachtgever is niet volledig gevrijwaard van premieheffing voor de werknemersverzekeringen, maar blijft verantwoordelijk voor de toetsing van de
arbeidsrelatie. De opdrachtgever dient te controleren of sprake is van een
dienstbetrekking. De var-wuo en var-vennoot sluiten slechts het bestaan
van een fictieve dienstbetrekking uit. Op de vraag of de zelfstandige werkzaam is in een dienstbetrekking geven de var-wuo envar-vennoot geen

 Van de Wiel-Rammeloo (2003) p. 71, 76.
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de invoering van de var 6.2
uitsluitsel. Een verzekeringsplicht vanwege het bestaan van een dienstbetrekking blijft ondanks de afgegeven var-wuo of var-vennoot mogelijk.
Sinds de invoering van de var komen bepaalde risico’s voortaan voor
de rekening van de zelfstandige, terwijl deze risico’s voor de invoering van
de var voor de rekening van de werkgever waren. Als bij een eventuele
controle blijkt dat de houder van een var-wuo of var-vennoot toch in
dienstbetrekking werkzaam is, geldt een premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Deze premies worden in eerste instantie verhaald op de
zelfstandige. De zelfstandige is de eerste verantwoordelijke voor het naleven
van de eisen van zelfstandig ondernemerschap, waarbij de opdrachtgever
ervan uit mag gaan dat het hebben van een var-wuo of var-vennoot
duidt op zelfstandig ondernemerschap. Pas in tweede instantie, als het de
opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat sprake is van
een dienstbetrekking, worden de premies op de opdrachtgever verhaald
Volgens een vertegenwoordiger van de vakvereniging is de wetgever hiertoe
overgegaan om aan de wensen van de opdrachtgevers tegemoet te komen.
‘Vanwege de onduidelijkheid of een werkende voor de werknemersverzekeringen
werd gezien als een werknemer of als een zelfstandige, wilden de werkgevers geen
klussen meer geven aan zelfstandigen van wie de juridische status lastig te bepalen
was. De gedachte was: haal die angst weg voor opdrachtgevers door de betaling
van de naheffing van de premies voor de werknemersverzekeringen bij de opdrachtnemers/werknemers te leggen.’

Een var aanvragen is een vrijwillige keuze
De var is een redelijke indicator om te bepalen of een werkende arbeid in
dienstbetrekking of zelfstandige arbeid verricht. De var heeft in principe
een vrijwillig karakter en een zelfstandige in bezit van een var-wuo of varvennoot heeft blijkbaar de bedoeling gezien te worden als een zelfstandige.
De wetgever weet dat veel zelfstandigen hun zelfstandige arbeid combineren
met arbeid in dienstbetrekking. Deze combinatie van zelfstandige arbeid en
arbeid in dienstbetrekking wordt hybride ondernemerschap genoemd. Als
deze hybride zelfstandige wil dat de arbeid die hij in dienstbetrekking verricht, gezien wordt als arbeid in dienstbetrekking en aanspraak wil houden
op de werknemersverzekeringen, dient deze hybride zelfstandige voor deze
arbeidsverhoudingen geen var-wuo of var-vennoot voor te leggen aan de
opdrachtgever.

 Van den Berg (2004) p. 294, ser (2004) p. 17.
 Mosselman & Vroonhof (2003) p. 32.
 Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677, nr. 3. p. 3.
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De vraag rijst vervolgens hoe bepaalde arbeidsverhoudingen buiten de
var zijn te houden of hoe aan een werkgever of opdrachtgever valt duidelijk te maken dat de var niet is aangevraagd voor werkzaamheden die voor
deze werkgever of opdrachtgever specifiek worden verricht. De wetgever
veronderstelt dat de zelfstandige vrij is in zijn keuze een var aan te vragen,
maar zoals verder in dit hoofdstuk zal blijken, zijn veel zelfstandigen helemaal niet zo vrij in hun beslissing een var aan te vragen. Veel zelfstandigen
zeggen een var aan te vragen, omdat hun opdrachtgevers erom vragen of
het beschikken over een var zelfs ‘verplicht’ stellen. Het is de vraag of de
wetgever met deze bovenstaande opmerking niet impliciet zegt dat bepaalde zelfstandigen, zelfstandigen die door het rariteitenbesluit gelijkgesteld
zijn aan werknemers en die hun toegang tot de werknemersverzekeringen
willen behouden, maar beter geen var kunnen aanvragen.
Als een zelfstandige een var-wuo of var-vennoot toont aan de opdrachtgever, is dat volgens de wetgever een (sterke) aanwijzing dat de beide
betrokken partijen niet van plan zijn onderling een arbeidsovereenkomst
aan te gaan. De bedoeling van de partijen is een overeenkomst voor het
verrichten van zelfstandige arbeid aan te gaan. Bij een eventueel conflict
over de juridische status van deze arbeidsrelaties hoeft een rechter alleen
nog te kijken naar de feitelijke omstandigheden, waaronder deze werkzaamheden worden verricht, om het vermoeden te staven, dat de partijen
geen arbeidsovereenkomst beogen overeen te komen. De var sluit aan bij
de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het ligt eerder voor de hand dat de
var aansluit bij de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, omdat
de var van belang is voor het bepalen van een verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen. Anders dan de Hoge Raad houdt de Centrale
Raad van Beroep bij uitspraken rekening met de feitelijke omstandigheden
waaronder de werkzaamheden worden verricht, al dan niet in combinatie
met de maatschappelijke positie van de betrokken werkende, en wordt de
bedoeling van de partijen minder belangrijk gevonden.
6.2.4

Problemen en uitdagingen van de var

De invoering van de var gaat niet probleemloos. Doordat het uwv de
arbeidsrelaties achteraf blijft controleren en daarbij regelmatig tot de conclusie komt dat een zelfstandige werkzaam is in (fictieve) dienstbetrekking,
blijft de huiver voor eventuele boetes en naheffingen bij veel opdrachtgevers
bestaan. Het gevolg is dat zelfstandigen werkzaam in bepaalde sectoren,
met name sectoren die in het verleden regelmatig door de Belastingdienst
en het uwv werden gecontroleerd, door de opdrachtgever onterecht worden behandeld als werknemers. Het maakt in deze situaties weinig uit of de
betrokken zelfstandigen een var-wuo of var-vennoot aan de opdrachtgever
kunnen laten zien.
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Premienaheffing bij opdrachtgevers
Dat de premies voor de werknemersverzekeringen op de zelfstandigen kunnen worden verhaald stuit op bezwaren uit het veld. Het uwv dient de
naheffingen voor de premies werknemersverzekeringen te verhalen op de
opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen weten
dat de opdrachtnemer in dienstbetrekking werkzaam was. In de praktijk
heeft het uwv deze premies nooit verhaald op de zelfstandigen, maar altijd
gekozen deze premies na te heffen bij de opdrachtgevers. Een eventuele
naheffing door het uwv voor de premies van de werknemersverzekeringen
treft, anders dan met de invoering van de var is overeengekomen, niet de
werkende, maar de opdrachtgever. Het uwv acht in de meeste gevallen
bewezen dat de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen weten, dat de
zelfstandige werkzaam is in een dienstbetrekking.
Werkgever treft eigen voorzorgsmaatregelen
De opdrachtgevers proberen in de praktijk de risico’s te beperken door een
informatieplicht voor de zelfstandige in te voeren, een vrijwaringsbepaling
in de overeenkomst op te nemen en/of te vragen om een bankgarantie. De informatieplicht betreft de afdracht van belastingen. Zelfstandigen
worden verplicht een verklaring van betalingsgedrag afgegeven door de
Belastingdienst voor te leggen of inzage te geven in hun aangifte inkomstenbelasting. In een vrijwaringbepaling wordt geregeld dat eventuele naheffingen van loonbelasting, premies werknemersverzekeringen inclusief rente en
boetes door de opdrachtgever verhaald kunnen worden op de zelfstandigen.
Daartoe wordt in bepaalde gevallen bij beëindiging van de overeenkomst
een bankgarantie ten hoogte van de mogelijk na te heffen loonbelasting en
premies werknemersverzekeringen door de opdrachtnemer afgegeven.
Een radiopresentator heeft zo’n vrijwaringsbepaling in zijn, voor het komende jaar te tekenen, door de opdrachtgever opgestelde opdrachtovereenkomst staan. Het is de bedoeling van zowel de respondent als de opdrachtgever een opdrachtovereenkomst te sluiten. De respondent beschikt over
een var-vennoot. Het probleem is dat de Belastingdienst in het verleden
oordeelde dat deze ene langdurige arbeidsrelatie geen opdrachtovereenkomst is, maar een arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever/werkgever heeft
vervolgens jarenlang de naheffingen voor de loonbelasting en de premies
werknemersverzekeringen verhaald op deze werkende en zijn inkomen gekort. De respondent is voor een bepaald arbeidsjaar door de Belastingdienst
aangeslagen voor loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

 Jansen (2004) p. 17.
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De opdrachtgever probeert vervolgens deze naheffing te verhalen op de
werkende, teneinde dit risico te beperken. Deze pogingen van opdrachtgevers dit risico te beperken door ze te verhalen op de opdrachtnemer zijn
niet rechtsgeldig. Sinds invoering van de var is het mogelijk dat het uwv
een naheffing op de werknemer verhaalt. Het is de taak van een zelfstandige te zorgen dat zijn arbeid ook echt zelfstandig arbeid is. Het recht van
het uwv naheffingen te mogen verhalen op werknemers doet niets af aan
de situatie, dat een naheffing van het uwv plaatsvindt bij de werkgever en
dat deze werkgever vervolgens zijn regres wil nemen op de werknemer.
De werkgever heeft dit recht niet en mag zijn regres niet nemen op de
werknemer.
Jurisprudentie over de var
Er bestaat nauwelijks jurisprudentie over de verzekeringsplicht van werkenden en hun werkgevers waarin de var een rol speelt, behalve de opmerkelijke en principiële casus van een manager die door de Belastingdienst
over de jaren 2002 en 2003 een var-vennoot verstrekt heeft gekregen. De
manager is de dga van een bv via welke hij werkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers verricht. Eind 2001 verzoekt deze manager het
uwv, dan nog het gak geheten, om een zelfstandigheidsverklaring. Het gak
voldoet niet aan dit verzoek. In augustus 2002 vraagt de manager een wwuitkering aan, maar krijgt deze niet en vervolgens spant hij deze procedure
aan. De Centrale Raad van Beroep leidt uit de gedingstukken af dat de
manager met zijn aanvraag om een ww-uitkering beoogt duidelijkheid te
krijgen over de juridische status van zijn verschillende arbeidsrelaties. Zijn
bezwaren tegen de afwijzing van een ww-uitkering door het uwv zijn gericht tegen de weigering van het uwv zijn verzoek in te willigen en een zelfstandigheidsverklaring af te geven en hem als zelfstandige te erkennen. De
Centrale Raad van Beroep erkent dat het uwv terecht geen ww-uitkering
uitkeert, maar dat het uwv aan het eerdere verzoek van de manager had
moeten voldoen en een zelfstandigheidsverklaring diende af te geven.
Schijnzekerheid
De var geeft een enkele zekerheid: als een var-wuo of var-vennoot is
afgegeven, is het bestaan van een fictieve dienstbetrekking uitgesloten.
De var geeft alleen uitsluitsel over de vraag of een zelfstandige mogelijk
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werkzaam is in een fictieve dienstbetrekking, maar niet of deze werkende
werkzaam is in een dienstbetrekking. De var is gebaseerd op artikel 3.156
van de Wet inkomstenbelasting 2001 en betekent primair dat de houder
van de var-wuo of var-vennoot een zelfstandige in de zin van de waz is,
aldus artikel 4a waz. De doorwerking naar de werknemersverzekeringen is
geregeld in de artikelen 127b lid a ww, 73a zw en 87g lid 1 wao en deze
bepalingen laten toe dat het uwv kan bewijzen dat de houder van een varwuo of var-vennoot desondanks kan worden aangemerkt als werkzaam in
een dienstbetrekking.
Zelfstandige arbeid kan arbeid in dienstbetrekking zijn als voldaan is
aan de drie criteria van de dienstbetrekking, te weten gezag, loon en persoonlijke arbeid. De var-wuo en de var-vennoot geven geen volledige
uitsluiting voor de werknemersverzekeringen. Een volledige uitsluiting is
een te vergaande inbreuk op het uitgangspunt dat de verzekering voor de
werknemersverzekeringen wordt ontleend aan de feitelijke omstandigheden
van de arbeidsrelatie. Dat de var alleen zekerheid biedt, indien sprake is
van een fictieve dienstbetrekking, en geen zekerheid biedt, indien het de
werkgever redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat sprake is van een
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, heeft tot gevolg dat
de var slechts schijnzekerheid heeft geboden.
Tevens heeft de wetgever, ondanks de wens de kring van verzekeringen
niet te wijzigen, de kring van verzekerden met de invoering van de var
gewijzigd. Door de invoering van de var in januari 2002 zijn de opdrachtgevers van de werkenden werkzaam in fictieve dienstbetrekking, mits in
bezit van de juiste var, er zeker van dat zij geen premies voor de werknemersverzekeringen voor deze groep werkenden hoeven af te dragen. De opdrachtgevers moeten wel controleren of de werkende werkzaam in fictieve
dienstbetrekking geen dienstbetrekking heeft volgens lid 3 van de ww, zw,
wao. De invoering van de var heeft de kring van verzekerden verkleind.
6.2.5

Mogelijke schijnconstructies

De mogelijkheid dat de houders van een var-wuo of var-vennoot arbeid
in dienstbetrekking verrichten zonder verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen kan tot een situatie leiden waarin sprake is van concurrentievervalsing. De introductie van de var geeft de werkgevers een concurrentievoordeel, indien ze alleen werkenden in bezit van een var-wuo of
var-vennoot in dienst nemen. De var kan schijnconstructies bevorderen.
Het kan druk leggen op werkenden op oneigenlijke gronden een var-wuo
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of var-vennoot aan te vragen. Er valt niet uit te sluiten dat een var niet
geheel naar waarheid is ingevuld. Zelfstandigen kunnen op het aanvraagformulier voor de var invullen voor meerdere opdrachtgevers werkzaam te
zijn, maar nalaten in te vullen dat deze opdrachtgevers worden aangebracht
via dezelfde bemiddelaar of dat deze opdrachtgevers onderling financieel
gebonden zijn en samen één concern vormen. De Belastingdienst stelt alleen de vraag voor hoeveel opdrachtgevers wordt gewerkt en stelt niet de
vraag hoe deze opdrachtgevers worden verworven of wat de onderlinge
relatie tussen de opdrachtgevers is. Het is niet de bedoeling dat werknemers
op basis van een var-wuo of var-vennoot werkzaamheden verrichten, omdat dit het draagvlak voor de werknemersverzekeringen ondermijnt.
Bemiddelen
Het bemiddelen van freelancers en zelfstandigen dateert van voor de invoering van de var. Verhulp is van mening -en zijn mening wordt gevolgd
door het uwv- dat organisaties die zich bezig houden met bemiddelen tussen freelancers en opdrachtgevers rekening moeten houden met het feit dat
zij met hun ‘uitzendkrachten’ gewoon een arbeidsovereenkomst hebben.
Er is geen jurisprudentie over het bestaan van een uitzendovereenkomst
tussen bemiddelingsbureau en freelancer of zelfstandige en de kans is daar,
dat deze ook niet word aangenomen door een rechter. De meeste intermediairs noemen zich geen detacheringbureau of uitzendbureau, maar een
bemiddelingsbureau en bemiddelen is iets anders dan detacheren of uitzenden. Als een bemiddelingsbureau zich uitsluitend bezighoudt met bemiddelen, dan is volgens de Belastingdienst en het uwv geen sprake van een
fictieve dienstbetrekking. Het moment dat het bemiddelingsbureau naast
bemiddeling nog andere activiteiten zoals het schrijven van facturen en het
stellen van tarieven uitvoert, is sprake van een fictieve dienstbetrekking.
Werkgever vormt zich om tot een intermediair
In april 2004 vormen de thuiszorginstanties Icare, Sensire, Thuiszorg
Groningen en Meavite, die samen een vijfde van alle enkelvoudige
huishoudelijke verzorging in Nederland leveren, zich om tot de bv
ThuishulpNederland.nl en kiezen ervoor niet langer werkgever te zijn maar
bemiddelaar in de thuiszorg. Hiertoe worden de arbeidsovereenkomsten
van de 2300 werkneemsters in de thuiszorg omgezet in opdrachtovereen-
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komsten. Deze overgang van werknemer in zelfstandige vindt bijvoorbeeld
plaats als de zorgverlener zijn of haar arbeidsovereenkomst wenst te wijzigen, in de zin van meer of minder uren willen werken, of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Eventueel nieuw personeel wordt alleen nog aangenomen op basis van een opdrachtovereenkomst. Met ingang
van 1 januari 2005 is het resterende deel van de werknemers onder dreiging
van ontslag overgestapt op het zelfstandig ondernemerschap.
ThuishulpNederland.nl is niet de eerste of de enige thuiszorginstelling
die ervoor kiest te werken met opdrachtovereenkomsten in plaats van arbeidsovereenkomsten. In de kraamzorg worden nieuwe kraamverzorgsters
alleen aangenomen op basis van een opdrachtovereenkomst. Deze zelfstandigen krijgen de garantie voor een bepaald aantal uren te worden ingehuurd. Nieuw is wel dat op zo’n grote schaal en onder dreiging van ontslag
werknemers overstappen op het zelfstandig ondernemerschap.
De reden voor het uitsluitend willen werken met zelfstandigen is dat in
de gezondheidszorg van overheidswege marktwerking moet worden ingevoerd. De thuiszorg moet goedkoper gaan werken om de concurrentie aan
te kunnen. Door de werknemers te veranderen in zelfstandigen dalen de
loonkosten voor de werkgever en de werkenden zelf gaan netto meer loon
verdienen. Ondanks dit hogere loon zijn veel werknemers niet blij met deze
constructie, omdat veel rechten (pensioen, scholing) verloren gaan.
Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat de
arbeidsverhouding tussen een zelfstandige en een bemiddelingsbureau kan
worden opgevat als verricht in fictieve dienstbetrekking, met name als deze
werkenden gehouden zijn de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.
De Belastingdienst en het uwv wijzen deze constructie in de thuiszorg in
januari 2005 dan ook af. De constructie van bv Thuishulpnederland.nl valt
tevens op te merken als een vorm van frontwijziging. De opdrachtgever
is een voormalige werkgever die zich voortaan een bemiddelingsbureau
noemt. Dit zijn aanwijzingen dat sprake is van een schijnconstructie. Ook
worden kamervragen over deze kwestie gesteld en de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport antwoordt dat met de volgende paragraaf besproken invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var de
Belastingdienst juist meer waarborgen heeft getroffen te voorkomen dat
werkgevers constructies verzinnen waardoor de werknemers verder werken als zelfstandigen. De bedoeling van de werkgever en de werknemer
te werken met opdrachtovereenkomst is niet voldoende als uit de feitelijke
omstandigheden blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 crvb 24 augustus 2000, USZ 2000/264, crvb 11 januari 2001, USZ 2001/89, crvb
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Verhuren
In de kappersbranche komt voor dat werkgevers en kappers samen een
andere relatie aangaan dan een arbeidsrelatie. Sommige kappers treden
niet langer in loondienst bij een eigenaar van een kapsalon, maar huren
een stoel bij een eigenaar van een kapsalon. De eigenaar exploiteert in deze
situatie niet zelf de kapsalon, maar stelt de ruimte ter beschikking aan de
stoelenhuurders die regelmatig onderling gebonden zijn in een coöperatie.
Vaak verhuurt de eigenaar alleen stoelen aan leden van deze coöperatie.
De stoelhuurders dragen een bepaald percentage van hun omzet af aan
de coöperatie of aan de eigenaar van de kapperzaak voor de huur van de
kapperszaak, gas, elektriciteit, water, producten en materialen, reclame en
kosten van leerlingen en stagiaires.
In principe kan deze stoelenhuurconstructie gezien worden als een overeenkomst tussen zelfstandigen. Als deze constructie is opgezet door de voormalige werkgever van de kappers, kan gedacht worden aan een schijnconstructie of aan een frontwijziging. De fnv kappersbond vertelt dat deze
constructie van stoelenhuur vrijwel tot het verleden behoort. Deze verhuurconstructie werd zowel door voormalige werkgevers als door een groep
zelfstandige kappers opgezet. Indien deze constructie werd geïnitieerd door
de voormalige werkgever, werd deze constructie vrijwel altijd door het uwv
afgewezen en kreeg de eigenaar van de kapperszaak te maken met boetes
en naheffingen voor de werknemersverzekeringen. Sinds de invoering van
de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005 komt deze constructie weer
meer voor dan voorheen. Indien de stoelhuurders beschikken over een
var-wuo of var-vennoot is de eigenaar gevrijwaard van eventuele boetes
en naheffingen voor de werknemersverzekeringen. Deze verhuurconstructie
is volgens de kappersbond een manier om de ondernemingsrisico die in
principe door de werkgever/ondernemer gedragen dient te worden, te leggen bij de werknemers. Een kapper werkzaam in loondienst krijgt een vast
uurloon of stukloon van de werkgever, terwijl de werkgever een wisselende
omzet heeft. De werkgever kan winst maken of verlies lijden en dat laatste
wordt gezien als het ondernemingsrisico van de werkgever. Binnen deze
verhuurconstructie mogen de kappers slechts een bepaald percentage van
hun omzet zelf houden en krijgt de eigenaar een vaste vergoeding of een
vast percentage voor zijn onkosten. De eigenaar loopt geen ondernemingsrisico’s meer, want die worden gedragen door de kappers die een wisselend
inkomen hebben. Deze manier van ondernemingsrisico’s verhalen op de
werkenden kan duiden op een schijnconstructie.

 Verheul e.a. (2001) p. 61-62.
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Rechtsvorm oprichten
Soms richten de eigenaar van de kapsalon en de werknemers van deze
kapsalon samen een vennootschap op. Deze constructie is bedoeld om
kappers de mogelijkheid te bieden zonder al te veel kosten voor zichzelf te
beginnen en de hoogte van de loonkosten voor de eigenaar van de kapsalon
te beperken. De loonkosten zijn één van de grootste kostenposten van een
kapsalon. Binnen dit vennootschap moeten de vennoten hun belastingen
en verzekeringen (een zorgverzekering en mogelijk een loondervingsverzekering in het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid) zelf regelen,
maar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor rekening van de vennootschap. Ook hoeven de kappers geen investeringen te doen of zich in te
kopen in de vennootschap. De eigenaar van de kapsalon betaalt namelijk
alles: gas, water, elektriciteit, huur en de kosten van leerlingen en stagiaires.
De vennoten betalen natuurlijk mee aan de kosten van de eigenaar. Binnen
een bepaalde vennootschap mochten de kappers afhankelijk van hun leeftijd en ervaring 40 tot 45% van hun omzet zelf houden.
Over deze constructie bestaat enige jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep. Een soortgelijke constructie is voorgekomen binnen de kraamzorg. Aangezien in deze situatie de maten van de maatschap zich niet
hadden ingekocht in de maatschap, maar slechts arbeid leverden, was de
Centrale Raad van Beroep van mening dat de rechtsvorm feitelijk geen
inhoud had. De arbeidsverhouding van deze kraamverzorgsters met de
oprichters van de maatschap werd beschouwd als een dienstbetrekking.
6.3

Wet uitbreiding rechtsgevolgen

var

Het is, zoals in de vorige hoofdstukken uitvoerig is uiteengezet, lastig de
werknemers en de zelfstandigen van elkaar te onderscheiden. Welk criterium: gezagverhouding, economische afhankelijkheid, bedoeling van de
partijen of ondernemersrisico als uitgangspunt wordt genomen, steeds bestaat een zekere grijze zone tussen de werknemers en de zelfstandigen.
De overheid kiest, doordat vooraf geen criteria te geven zijn, ervoor de
zelfstandigen en vooral hun opdrachtgevers meer zekerheid te geven over
de rechtsgevolgen van de keuze voor een bepaald juridisch status van een
arbeidsrelatie. Als geen duidelijk onderscheid tussen de arbeidsrelaties valt
te maken, is het raadzaam duidelijkheid over de juridische status en de
daarbij behorende rechten en plichten te geven.

 Evers & Bouman (1999) p. 68-69.
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De ser erkent dat de var niet is geëvalueerd zoals bij de invoering in
2002 is overeengekomen. Mocht de var zijn geëvalueerd, had mogelijk
boekenonderzoek van de Belastingdienst bij de opdrachtgevers aan het licht
kunnen brengen in welke mate wordt gewerkt met een verlopen, vervalste
of een verkeerde var. Het is goed mogelijk dat bepaalde werkzaamheden
worden verricht op basis van een var die voor heel andere werkzaamheden is afgegeven. Deze evaluatie heeft niet plaatsgevonden, doordat voor
aanvang van de geplande evaluatie het de wetgever duidelijk is geworden
dat de var in de praktijk schijnzekerheid heeft geboden. Een evaluatie is
overbodig bevonden.
Het is de bedoeling van de wetgever het beleid dat met de var is ingezet
voort te zetten en tot een duidelijk onderscheid tussen de werknemers en de
zelfstandigen te komen zonder de personenkring voor de werknemersverzekeringen te wijzigen. Als een gevolg is de Wet uitbreiding rechtsgevolgen op
1 januari 2005 ingevoerd. Met deze wet wordt beoogd meer rechtsgevolgen
aan de var te geven. De wetgever heeft besloten meer rechtsgevolgen aan
de var te geven, omdat een precieze afbakening tussen de werknemers en
de zelfstandigen niet alleen lastig te maken is, maar ook een miskenning
van de problematiek is. Wederom wordt gezegd dat het var-traject niet
geschikt is om uitsluitsel te krijgen over de vraag of in een specifieke arbeidsrelatie sprake is van een dienstbetrekking of niet.
6.3.1

Rechtsgevolgen van de var

Met de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var per 1 januari
2005 is veel veranderd voor bepaalde zelfstandigen en hun opdrachtgevers.
Met de invoering van deze wet zijn de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking voor de tweede keer gewijzigd. In de Beleidsregels wordt duidelijk
gesteld dat de opdrachtgevers van houders van een var-wuo en var-vennoot geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen hoeven in te
houden en af te dragen. De houders van de var-wuo en var-vennoot zijn
niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunnen geen ww, zw
of wao uitkering claimen. De opdrachtgever dient wel de identiteit van de
werkende vast te stellen en een kopie van de var in de administratie te bewaren. Indien de werkzaamheden van de houder van de var overeenstemmen met de var, blijft een herbeoordeling van het verleden achterwege.
Zelfstandigen die in het bezit van een var-wuo of var-vennoot zijn,
hebben voortaan de zekerheid dat ze voor de duur van de var gezien
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worden als zelfstandigen. De regering wil de positie van de zelfstandigen
versterken door de rechtszekerheid van hun opdrachtgevers te vergroten.
Met de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var krijgen de opdrachtgevers de garantie dat inhouding en afdracht van de loonbelasting en
de premies voor de werknemersverzekeringen achterwege kunnen blijven.
Met deze wet wordt in artikel 6a van de Wet op de loonbelasting geregeld
dat een opdrachtgever, aan wie een geldige var-wuo of var-vennoot is
getoond en die een afschrift van deze var en een afschrift van een geldig
identiteitsbewijs van de houder van deze var in zijn administratie heeft
opgenomen, geen inhoudingsplichtige voor de Wet op de loonbelasting is.
In de zw, wao en ww is geregeld dat de arbeidsverhouding van een persoon niet als een dienstbetrekking wordt aangemerkt, als degene met wie
hij de arbeidsverhouding heeft met betrekking tot die arbeidsverhouding
op grond van artikel 6a van de Wet op de Loonbelasting 1964 niet als inhoudingsplichtige wordt gezien. Dit geldt ook voor de arbeidsverhoudingen
die op grond van artikel 4 of 5 van de zw, wao en ww als een fictieve
dienstbetrekking worden gezien. Het gevolg is dat personen werkzaam in
fictieve dienstbetrekking en hun opdrachtgevers niet langer premieplichtig
zijn voor de werknemersverzekeringen, mits ze in bezit zijn van een varwuo of var-vennoot.
Is de werkende in het bezit van een var-row of een var-loon, dan dient
te worden vastgesteld door de werkgever of sprake is van een (fictieve)
dienstbetrekking. Indien de werkgever vaststelt dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, wordt loonheffing en premies werknemersverzekering
ingehouden en heeft de werkende van rechtswege toegang tot de werknemersverzekeringen. Indien de werkgever vaststelt dat geen sprake is van een
(fictieve) dienstbetrekking, kan de Belastingdienst en het uwv op feiten vaststellen dat sprake is van (fictieve) dienstbetrekkingen en moeten loonheffing
en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden en bestaat van
rechtswege een verzekering voor de werknemersverzekeringen.
Meer controle
De Belastingdienst probeert de risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik te beperken door na afgifte van de var de arbeidsrelatie controleren. De Belastingdienst controleert de var door te beoordelen of deze
overeenstemt met de daaropvolgende aangifte van de inkomstenbelasting.
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De Belastingdienst kan ook een boekenonderzoek bij de opdrachtgever
verrichten, waarbij geconstateerd kan worden dat gewerkt wordt met een
var waarvan de geldigheidsperiode is verstreken, een var die voor hele
andere werkzaamheden is afgegeven of een vervalste var. Ook zal de
Belastingdienst een register bijhouden waarin bij wordt gehouden aan wie
een var-wuo of var-vennoot is afgegeven en dit register wordt raadpleegbaar voor het uwv. De Belastingdienst stelt bij de aanvraag van de var
een aantal nieuwe vragen aan de werkende. De Belastingdienst stelt de
volgende nieuwe vragen:
1. Is de opdrachtgever een voormalige werkgever is;
2. Is de opdrachtgever een bemiddelingsbureau;
3. Worden dezelfde werkzaamheden door werknemers verricht die in loondienst
werkzaam zijn van de opdrachtgever;
4. Beschikt de zelfstandige over de eventuele vergunningen;
5. Wordt een boekhouding bijgehouden;
6. Hoe zijn aansprakelijkheden geregeld.

Zelfstandigen, die werken voor een voormalige werkgever, een bemiddelingsbureau of hetzelfde werk doen als werknemers, zijn mogelijk geen zelfstandigen, maar verkapte werknemers. Door deze vragen te stellen wordt
het voor de Belastingdienst mogelijk eenvoudiger de schijnzelfstandigen te
onderscheiden van de zelfstandigen.
Meer zekerheid
Door meer rechtsgevolgen aan de var te verbinden kunnen de zelfstandigen en met name de opdrachtgevers van de zelfstandigen meer zekerheden
ontlenen aan de var. De opdrachtgever heeft voortaan de zekerheid dat
deze niet achteraf zal worden aangeslagen door het uwv voor niet-betaalde
premies voor de werknemersverzekeringen en door de Belastingdienst voor
een naheffing van loonbelasting, tenzij sprake is van frauduleus handelen
van hun kant. Dit geeft zelfstandigen met een var-wuo of var-vennoot de
zekerheid dat ze geen opdrachten meer mislopen, omdat de opdrachtgever
onzeker is over hun juridische status.
Ook het uwv kan zekerheid ontlenen aan het nieuwe wetsvoorstel.
Werknemers hebben van rechtswege toegang tot de werknemersverzekeringen. Werknemer zijn volstaat om toegang te krijgen. Het afdragen van
de premies voor de werknemersverzekeringen speelde voor de invoering
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van deze wet geen enkele rol bij de mogelijkheid een beroep te doen
op de werknemersverzekeringen. Een zelfstandige die na zijn ontslag een
werknemer meende te zijn en dit vermoeden werd gesteund door het uwv,
kon aanspraak maken op een ww-uitkering. Personen met een var-wuo of
var-vennoot kunnen geen gebruik meer maken van de werknemersverzekeringen, omdat zij en hun opdrachtgevers geen premies voor deze werknemersverzekeringen hebben afgedragen. Voor de invoering van de Wet
uitbreiding rechtsgevolgen var hadden ze deze mogelijkheid wel, hoewel
daar in de praktijk volgens Boot nauwelijks gebruik van werd gemaakt.
Veel van deze personen kunnen geen aanspraak maken op de werknemersverzekeringen, omdat ze niet voldoen aan de strenge referte-eisen
voor deze werknemersverzekeringen. De Wet uitbreiding rechtsgevolgen
var geeft het uwv de absolute zekerheid dat zelfstandigen alleen nog gebruik kunnen maken van de werknemersverzekeringen indien zij en hun
opdrachtgevers daadwerkelijk premies voor de werknemersverzekeringen
hebben afgedragen.
Meer kans op misbruik
Het financiële belang van de var is zowel voor de zelfstandige als de opdrachtgever toegenomen. In beginsel kan geen loonheffing of premieheffing
voor de werknemersverzekeringen achteraf meer plaatsvinden, zelfs niet
als achteraf wordt vastgesteld dat sprake is van een dienstbetrekking. Door
rechtsgevolgen aan de var te verbinden en opdrachtgevers zekerheid te geven op basis van de var verbindt de overheid een economisch voordeel aan
de var. Houders van een var-wuo of -vennoot zullen eerder opdrachten
krijgen dan niet-houders. Wil een zelfstandige nog opdrachten krijgen, dan
zal deze de juiste var moeten hebben. Met deze var geeft deze zelfstandige gelijk zijn mogelijke rechten op de werknemersverzekeringen op, als
blijkt dat deze opdrachtnemer feitelijk een werknemer is. Deze toegenomen
financiële belangen brengen een verhoogde kans op misbruik of oneigenlijk
gebruik met zich mee. Niet ondenkbaar is dat de var wordt gebruikt voor
arbeidsrelaties waarvoor deze verklaring in principe niet is afgegeven. Het
is niet ondenkbaar dat opdrachtgevers de var-wuo of var-vennoot als
voorwaarde gaan stellen aan toekomstige opdrachtnemers en dat opdrachtnemers valse verklaringen afgeven teneinde de gewenste var te ontvangen.
Immers, zonder var, geen opdracht. Deze risico’s zijn volgens de wetgever beperkt door de zorgvuldige toetsing bij de aanvraag van de var.
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6.3.2

Kritiek op de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var

De Raad van State heeft de nodige kritiek op de nieuwe var. Het doel van
deze nieuwe var is oplossen dat de vorige var aan de opdrachtgever geen
zekerheid biedt in de gevallen waarin, achteraf beoordeeld, de zelfstandige
toch op basis van een dienstbetrekking heeft gewerkt. Tegenover dit legitieme belang van de opdrachtgever te zijn vrij gewaard van het risico van een
naheffing voor de premies werknemersverzekeringen staat het risico voor
de zelfstandige ten onrechte de toegang tot de werknemersverzekeringen te
worden ontnomen, indien de zelfstandige achteraf toch in dienstbetrekking
werkzaam blijkt te zijn. Het wetsvoorstel erkent volgens de Raad van State
dit risico van de zelfstandigen niet.
De nieuwe var geeft opdrachtgevers en ‘echte’ zelfstandigen zekerheid,
maar creëert onzekerheid voor de afhankelijke zelfstandigen en de schijnzelfstandigen. Deze groepen werden voor de invoering van de var regelmatig gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. Sinds de invoering van
de var en meer nog sinds de invoering van Wet rechtsgevolgen var vragen
deze groepen al dan niet op aandrang van de opdrachtgever een var-wuo
of var-vennoot aan en indien deze wordt afgegeven worden ze niet langer
gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking, maar als een zelfstandige.
De juridische status van deze werkenden is dus veranderd, terwijl hun sociaal-economische positie en de werkzaamheden die ze verrichten in geen
enkele zin zijn gewijzigd.
De kwestie var-row
De problematiek van de werkenden met een var-row is door dit wetvoorstel niet opgelost. Houders van de var-row zijn noch werknemer noch
ondernemer en zijn bewust buiten de nieuwe var gehouden. Deze houders
van de var-row kunnen geen zekerheden ontlenen aan deze verklaring, terwijl deze groep mogelijk behoefte heeft aan zekerheid en bescherming. De
reden voor het buiten beschouwing laten van de var-row in het wetsvoorstel is dat de aanstaande discussie over de kring van verzekerden voor de
werknemersverzekeringen nog gevoerd moet worden. Deze discussie wordt
al gevoerd. Er wordt actief nagedacht over hoe de regeling van de fictieve
dienstbetrekkingen te vereenvoudigen en te harmoniseren teneinde tot een
duidelijkere afbakening tussen werkenden in fictieve dienstbetrekking en
zelfstandigen te komen en deze afbakening door te voeren in de var. De
ser heeft de wetgever geadviseerd de aanstaande evaluatie van de Wet
uitbreiding rechtsgevolgen var in 2007 af te wachten alvorens drastische

 Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677, nr. 4.



wet uitbreiding rechtsgevolgen var 6.3
veranderingen in het werknemersbegrip of het begrip personenkring voor
de werknemersverzekeringen door te voeren.
Vrijwillig afstaan van bescherming
Sinds de invoering van var is het mogelijk geworden voor werknemers op
vrijwillige basis afstand te doen van de toegang tot de werknemersverzekeringen. Het staat de zelfstandigen vrij een var aan te vragen. De zelfstandigen die vrijwillig een var aanvragen en een var-wuo en var-vennoot
ontvangen, lijken daarmee bedoelen te zeggen dat ze gezien willen worden
als zelfstandige ondernemers. Deze groep zelfstandigen geniet sinds 2005 de
zekerheid dat ze gezien worden als zelfstandigen, wat de zelfstandigen die
een var-row ontvangen nog steeds niet hebben.
De var beschermt niet de afhankelijke zelfstandigen en de schijnzelfstandigen die je juist wil en moet beschermen. De Raad van State vraagt
zich af of het belang van de opdrachtgever bij zekerheid over (afwezigheid
van) premieplicht zwaarwegend genoeg is om de mogelijke nadelen voor
de zelfstandige te rechtvaardigen. De wetgever pareert de opmerkingen van
de Raad van State met de mening dat dit wetsvoorstel op verzoek van de
opdrachtgevers en belangenorganisaties van de zelfstandigen tot stand is
gekomen. Ook zegt de wetgever het zelfstandig ondernemerschap te willen
bevorderen. De wetgever houdt geen rekening met het feit dat deze belangenorganisaties met name de ‘echte’ zelfstandigen vertegenwoordigen, die
doorgaans in bezit zijn van de juiste var en dat dit wetsvoorstel hen juist
een economisch voordeel geeft op zelfstandigen van wie de juridische status
dubbelzinnig is of gewoon lastig vast te stellen is. Het is zeker niet de bedoeling, dat de schijnzelfstandigen en personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking door de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var voortaan worden
uitgesloten van het werknemerschap. Het is niet de bedoeling van deze wet
een vorm van opting out te introduceren, die het draagvlak voor de sociale
zekerheid ondermijnt. Bij de invoering van de var in 2001 is besloten de
sociale bescherming van deze schijnzelfstandigen en fictieve werknemers te
monitoren en zonodig in te grijpen. Er wordt bijgehouden hoeveel werkenden een var aanvragen, hoe vaak deze verklaringen worden aangepast
wordt door de Belastingdienst en hoeveel houders van een var-wuo of varvennoot een beroep willen doen op de werknemersverzekeringen.

 Kamerstukken ii, 2004-2005, 29 800 XV, nr. 80, p. 11-12 Kamerstukken, 2004-2005,

29 677 C, p. 2.
 Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677, nr. 4.
 Kamerstukken ii, 2003-2004, 29 677, nr. 3, p.3.



6 de verklaring arbeidsrelatie
Geen rechtszekerheid
Ook al biedt de nieuwe var geen volledige rechtszekerheid, het heeft de
Belastingdienst de mogelijkheid geboden mogelijke schijnconstructies aan
te pakken en de werknemers van de zelfstandigen te onderscheiden. Het
onderscheid tussen arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige arbeid wordt
gemaakt aan de hand van de feitelijke omstandigheden. De bedoeling van
partijen is van belang, maar niet doorslaggevend.
Reddingius en Couvret wijzen erop dat de nieuwe var opnieuw geen
rechtszekerheid biedt. De var is niet bedoeld om uitsluitsel te geven over
de vraag of sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandige arbeid.
Bovendien stellen zij dat als sprake is van een dienstbetrekking, de var niet
geldig is. Ze zeggen dat het van groot belang is goed voor ogen te blijven
houden dat niet de Belastingdienst of het uwv, maar de rechter van de
Centrale Raad beslist of sprake is van een dienstbetrekking.
In tegenstelling tot wat Reddingius en Couvret stellen geeft de var, zoals
in artikel 6a van de Wet op de loonbelasting 1964 is vastgelegd voor de
duur dat deze is afgegeven, wel uitsluitsel over de juridische status van een
arbeidsrelatie en het bestaan van een eventuele verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen. De var verliest voor de duur dat deze is afgegeven zijn geldigheid niet. Als deze var achteraf niet blijkt overeen te stemmen met de werkelijkheid en sprake is van fraude, kan de Belastingdienst
vervolgens een ander type var dan voorheen afgeven.
Wijziging van de personenkring
Met de invoering van Wet uitbreiding rechtsgevolgen var wordt niet geprobeerd een materiële wijziging in de criteria voor de personenkring voor
de werknemersverzekeringen aan te brengen. Dezelfde beschrijving van
de criteria voor het onderscheid tussen de werknemers en de zelfstandigen
als in de vorige Beleidsregels wordt gebruikt. De verwachting is dat deze
wet de personenkring van de werknemersverzekeringen niet ingrijpend zal
wijzigen. De verwachting is dat deze wet belemmeringen voor startende
zelfstandigen wegneemt en dat zelfstandigen meer opdrachten krijgen, omdat het risico van naheffingen is weggenomen. Vooral is van belang dat het
besluit de beoordeling van de arbeidsrelaties eenvoudiger maakt. Indien de
zelfstandige beschikt over een var-wuo of var-vennoot, kan de beoordeling van de arbeidsrelatie achterwege blijven. In het geval van fraude, als
blijkt dat de afgegeven var onjuist wordt gebruikt, wordt de var door de
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Belastingdienst of uwv herzien. Houders van de var-wuo en var-vennoot
zijn voortaan van rechtswege uitgesloten van de werknemersverzekeringen.
Zij en hun opdrachtgevers hebben immers geen premies voor deze werknemersverzekeringen afgedragen. De wetgever vindt het niet bezwaarlijk
dat deze uitsluiting plaatsvindt zonder dat het een bewuste keuze van de
var-houder is. De wetgever veronderstelt dat een werkende die een var
aanvraagt en toepast, kiest voor zelfstandigheid. Deze uitsluiting van houders van de var-wuo en var-vennoot van de toegang tot de werknemersverzekeringen heeft wel tot gevolg dat de kring van verzekerden wel is
gewijzigd. De personenkring is door de invoering van deze wet in bepaalde
mate verkleind.
6.3.3

Ervaringen met de var

In het geval een var-wuo of var-vennoot is afgegeven, dient deze als een
zelfstandigheidsverklaring voor de werknemersverzekeringen. De var geeft
een zelfstandige en zijn opdrachtgever vooraf zekerheid over de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekering. Op grond hiervan zou men
verwachten dat de var op grote schaal door de zelfstandigen is aangevraagd. De meeste zelfstandigen vragen geen var aan.
Aantal aangevraagde Verklaringen Arbeidsrelaties in 2003
Type var

Aantal

var-wuo

41.860

var-vennoot

3.522

var-row

14.034

var-loon

971

Buiten behandeling gesteld
Nog in behandeling

2.406
43

Bron: Belastingdienst (2003) in ser (2004)
In het ser-advies Personenkring Werknemersverzekeringen is een overzicht
gegeven van het aantal Verklaringen arbeidsrelaties dat is aangevraagd en
welke beschikking door de Belastingdienst is afgegeven. In totaal hebben
62.656 personen bij de Belastingdienst een var aangevraagd, uitgaande
van een totaal aantal van 540.000 zelfstandigen is dit zo’n 11,6% van het
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totaal aantal zelfstandigen. Ongeveer drie op de vier aanvragers kan vervolgens een var-wuo of var-vennoot tegemoet zien en wordt gezien als
een zelfstandige.
Jaarlijks vragen ongeveer 60.000 werkenden een var aan. De verwachting is dat het aantal aanvragen door de Wet uitbreiding rechtsgevolgen
var zal toenemen tot 180.000 werkenden. Door de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var kan meer zekerheid aan de var worden ontleend. Deze
verdrievoudiging van het aantal aanvragen voor de var houdt bovendien in
dat op een aantal van 540.000 zelfstandigen slechts één op de drie zelfstandigen een var aanvraagt. De schatting is dat één op de drie zelfstandigen
een var zal aanvragen, komt overeen met de schatting dat één op de drie
zelfstandigen een schijnzelfstandige is. De schatting is, zoals in hoofdstuk
2 is uiteengezet, dat bij één op de drie zelfstandigen in Nederland de afbakening tussen werknemer en zelfstandige in de praktijk een probleem
vormt. Schijnzelfstandigen zijn zelfstandigen die economisch afhankelijk
zijn van één of twee opdrachtgevers, doorgaans de voormalige werkgever.
Het economisch afhankelijk zijn van één of twee opdrachtgevers maakt dat
de feitelijke positie van deze zelfstandigen lijkt op die van een werknemer.
De opdrachtgever van wie de zelfstandige economisch afhankelijk is, heeft
mogelijk zeggenschap over de zelfstandige. Het enige onderscheid tussen
de schijnzelfstandige en een werknemer is de juridische status. Mogelijk
wordt verwacht dat de var alleen wordt aangevraagd door zelfstandigen
van wie de juridische status onduidelijk is of de juridische status het enige
verschil is met een werknemer. Voor de meeste zelfstandigen geldt dat
ze voldoende zekerheid over de juridische status van hun arbeidsrelaties
hebben.
De var is een vrijwillige verklaring. Een zelfstandige bepaalt zelf of hij
een var aanvraagt. Veel zelfstandigen vragen helemaal geen var aan.
De meerderheid van de zelfstandigen vraagt geen var aan, omdat ze al
voldoende zekerheid over hun juridische status hebben of omdat hun opdrachtgevers niet om zo’n verklaring vragen.
Freelancers in de grafimedia
Twee van de drie grafische vormgevers en twee webdesigners hebben geen
var aangevraagd. Slechts één grafisch vormgever heeft een var aangevraagd, maar meer voor zijn journalistieke werkzaamheden dan voor zijn
werkzaamheden als grafisch vormgever. De anderen weten niet eens wat
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een var is en waarom ze deze nodig zouden hebben. Nog nooit heeft een
opdrachtgever van deze grafisch vormgevers en webdesigners naar een
var gevraagd. Ze zeggen desgevraagd geen var aan te vragen, omdat ze
al voldoende zekerheid over hun juridische status hebben. Ze werken allen vanuit hun eigen werkruimte, investeren in apparatuur en materialen,
houden hun intellectuele eigendom zorgvuldig in eigen beheer en werken
jaarlijks voor veel verschillende opdrachtgevers.
Grafisch vormgevers en webdesigners werken vaak voor meer dan tien
opdrachtgevers en met een aantal van deze opdrachtgevers gaan ze langdurige overeenkomsten aan. Regelmatig werken ze maandelijks of wekelijks
voor deze opdrachtgevers. Soms werken ze zelfs op het kantoor van deze
opdrachtgevers. Bij een opdrachtgever op kantoor werken leidt in alle gevallen tot de vraag van de opdrachtgever in loondienst van de opdrachtgever te treden of een zogenaamde gak-verklaring te tekenen, waarmee
wordt aangegeven dat de zelfstandige instemt met de afdracht van loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen. De grafische vormgevers
zeggen nooit op deze verzoeken in te gaan. Ze hechten zwaar aan hun
zelfstandige status.
Veel opdrachtgevers blijken niet om een var te vragen. De kans bestaat
dat de opdrachtgevers niet om een var vragen, omdat ze de mogelijkheid
willen houden deze zelfstandigen aan zich te binden door ze in loondienst
te nemen. Opdrachtgevers verlenen ook opdrachten aan zelfstandigen om
potentiële werknemers te werven en te selecteren.
zzp’ers in de bouwnijverheid
De vijf zzp’ers in de bouwnijverheid zijn op te hoogte van het bestaan van
de var, maar drie van hen vragen geen var aan omdat ze van mening zijn
deze niet nodig te hebben. Hun zelfstandigheid staat buiten discussie. Ze
hebben voldoende opdrachtgevers, ze lopen voldoende financiële risico’s
en doen aan investeringen en acquisitie. Geen enkele timmerman zegt ooit
problemen met het uwv te hebben ondervonden, iets wat andere zzp’ers in
de bouw wel is overkomen.
Een timmerman zegt dat de var vooral bedoeld is voor grote aannemers, die willen voorkomen dat de zzp’ers die ze inhuren door het uwv
worden aangemerkt als personen werkzaam in dienstbetrekking. De var is
volgens deze timmerman niet bedoeld voor zzp’ers zoals hij die regelmatig
samenwerken met andere zelfstandigen. Een andere timmerman werkt ook
vaak samen met andere zzp’ers, maar in tegenstelling tot de andere drie
timmerlieden werkt hij standaard met een var. Hij wil iedere schijn van
een dienstbetrekking zien te voorkomen. Zelf heeft hij ook een var aangevraagd, omdat zijn opdrachtgevers er om vragen. Een derde timmerman
werkt samen met zo’n groep van vijftien zelfstandigen en hij realiseert zich
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dat hij eigenlijk om een var moet vragen, maar hij doet dit niet, omdat hij
de var een nietszeggende verklaring vindt.
De zzp’ers in bouwnijverheid werken veelvuldig samen met andere
zzp’ers. Geen van hen heeft personeel in dienst, maar dat is een formaliteit.
Ze werken immers met andere zzp’ers, die soms wel erg op hen leunen
wat opdrachten binnen halen betreft. Deze zzp’ers zitten dichter tegen het
werkgeverschap aan dan tegen het werknemerschap.
Zelfstandige zorgverleners
De zelfstandige zorgverleners vragen allemaal een var aan, omdat hun
opdrachtgever aan zelfstandigen die niet beschikken over een varwuo of var-vennoot geen opdrachten verleend. De vijf verpleegkundigen en de twee kraamverzorgsters werken allen voor één of meerdere
bemiddelingsbureaus.
Personen die werkzaam zijn voor een bemiddelingsbureau worden voor
de werknemersverzekeringen gezien als werkzaam in fictieve dienstbetrekking. Indien de zelfstandige zorgverlener niet beschikt over een var-wuo
of var-vennoot, moet het bemiddelingsbureau loonbelasting en de premies
werknemersverzekeringen inhouden. Een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie merkt op dat deze zelfstandige zorgverleners heuse zelfstandigen zijn, maar dat hun opdrachtgevers, de bemiddelingsbureaus, soms
denken dat ze werkgevers zijn. Deze bemiddelingsbureaus zijn ook werkgevers. Ze bemiddelen niet alleen voor zelfstandige zorgverleners, maar
hebben ook personeel dat dezelfde werkzaamheden verricht in loondienst
voor hen werken. Als een gevolg hiervan is het soms lastig de zelfstandige
zorgverlener te onderscheiden van de werknemer en vooral de opdrachtgever te onderscheiden van de werkgever. Nu ziet deze brancheorganisatie
het als hun taak om deze werkgevers op te voeden tot opdrachtgevers.
Onlangs hebben het uwv en de Belastingdienst, zoals in paragraaf 6.2.5
is beschreven, een soortgelijke constructie afgewezen van een vijftal thuiszorginstellingen die zich hebben omgevormd tot een bemiddelingsbureau
en daartoe hun werknemers min of meer hebben gedwongen zelfstandige
te worden. Het verschil tussen deze terecht verboden constructie en deze
zelfstandige zorgverleners is dat deze groep over het algemeen aangeeft zelf
voor het ondernemerschap te hebben gekozen en niet te zijn gedwongen.
Wel speelt bij een aantal zelfstandige zorgverleners een rol dat de zelfstandige zorgverleners, gezien hun leeftijd, geen baan in loondienst (denken te)
kunnen vinden. Eén zelfstandige zorgverlener vertelt dat ze zelfstandige
zorgverlener tegen wil en dank is, omdat niemand haar in loondienst wilde
nemen. Ze zegt geen baan in loondienst te hebben gevonden, omdat ze
destijds nog geen rijbewijs had.
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Freelancers in de media
In een sector als de media beschikken veel zelfstandigen over een var. Drie
journalisten werkzaam bij de omroepverenigingen (waaronder een zelfstandige die dit werk combineert met grafisch vormgeven), drie fotografen en
twee van de drie tekstschrijvers heeft een var aangevraagd. Volgens een fotograaf is het verplicht een var aan te vragen. Werkgevers stellen het hebben van een var regelmatig verplicht. Een medewerker van de nvj vertelt
dat de var tegenwoordig standaard in het contract van freelancers werkzaam voor uitgeverijen is opgenomen. Freelancers in de media zeggen een
var aan te vragen, omdat bepaalde opdrachtgevers niet uitbetalen zonder
een var of geen opdrachten verlenen zonder var. De tekstschrijvers zeggen
dat de uitgeverijen van publieksbladen met name vragen om een var.
Het komt voor dat de zelfstandigen de opdracht al enige tijd daarvoor
hebben aangenomen en uitgevoerd en inmiddels hun factuur hebben ingediend en de opdrachtgever niet overgaat tot uitbetaling van deze factuur,
omdat ze nog geen var van de betreffende opdrachtnemer in hun administratie hebben opgenomen. De aanvraagprocedure voor de var duurt acht
tot dertien werken, waardoor de betalingstermijnen worden overschreven.
Deze (foto)journalisten vragen zich niet af waarom de financiële afdelingen
van hun opdrachtgevers hen verzoeken een var af te geven. Ze weten niet
wat een var is, ze laten hun accountant of boekhouder het formulier aanvragen en invullen en ze weten over het algemeen niet te vertellen wat voor
type var de Belastingdienst heeft afgegeven.
Niet alle opdrachtgevers van deze zelfstandigen vragen om een var.
Het zijn vooral de uitgeverijen en de omroepverenigingen die om een
var vragen. De uitgeverijen en de omroepverenigingen horen beiden tot
de groep opdrachtgevers waarvan de arbeidsrelaties in het verleden vaak
werden gecontroleerd door het uwv en de Belastingdienst en waarbij regelmatig sprake bleek te zijn van verkapt werknemerschap in plaats van
zelfstandig ondernemerschap. Deze opdrachtgevers hebben behoefte aan
zekerheid en vragen uit vrees voor eventuele controles door het uwv en de
Belastingdienst standaard om een var. Voor de invoering van de var waren de arbeidsverhoudingen van personen, die niet als bij wijze van beroep
als auteur of redacteur werkzaam is bij een uitgeverij, al uitgesloten van een
fictieve dienstbetrekking. Uitgeverijen hoefden voor veel zelfstandigen al
geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. Toch
zorgde deze uitsluiting voor onduidelijkheid. Men kan discussiëren over
wat precies verstaan wordt onder niet-beroepsmatige uitvoering van werk.
Sinds de invoering van de var zijn deze uitsluitingen overbodig geworden
en heeft een redacteur of journalist een var nodig om niet gezien te worden
als een persoon werkzaam in fictieve dienstbetrekking.
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De var is geen vrijwillige verklaring. De var wordt vooral door zelfstandigen aangevraagd van wie de juridische status niet altijd even duidelijk
is en ze vragen deze var aan omdat zonder een var een opdrachtgever
niet overgaat tot het geven van opdracht of wacht met uitbetaling. Dit
onvrijwillige karakter van de var wordt niet problematisch gevonden. De
vakbondsvertegenwoordigers stellen dat de var vooral is bedoeld voor zelfstandigen die zekerheid vooraf wensen over hun juridische status. Een
vertegenwoordiger van de vakbond legt uit:
‘De var is niet voor alle zelfstandigen bedoeld. Veel zelfstandigen hebben zoveel
zekerheid over hun juridische status van zelfstandige. Ze werken voor zoveel verschillende opdrachtgevers dat ze geen var hoeven aan te vragen. Alleen zelfstandigen die deze zekerheid niet hebben, vragen een var aan en beschikken tegenwoordig over een var.’

Zorgt de var voor zekerheid?
Zo’n negen maanden na de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var blijkt uit gesprekken met vakbondsvertegenwoordigers in verschillende economische sectoren dat de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var
voor rust heeft gezorgd. Zelfstandigen lijken vooraf zekerheid te hebben
over de juridische status van hun arbeidsrelaties. In een sector zoals de
journalistiek bijvoorbeeld is de var tegenwoordig standaard in het contract
opgenomen. De problemen van weleer, zoals het probleem van freelancers
die de opdracht al hebben uitgevoerd maar niet worden uitbetaald, omdat
de loonadministratie nog geen kopie van de var in het bezit heeft, behoren
in deze sector echter niet tot het verleden. Volgens de brancheorganisatie
van de zelfstandige zorgverleners is de var ook standaard in de contracten
van de bemiddelingsbureaus opgenomen. Ook kappers die als zelfstandigen
een stoel huren in een kapsalon beschikken standaard over een var.
Een zzp’er in de bouwnijverheid meldt dat deze rust slechts een stilte
voor de storm is en dat de rust vooral het gevolg is van het feit dat
de Belastingdienst de arbeidsrelaties van var-houders in 2005 niet hebben gecontroleerd. Deze controle vindt plaats als de zelfstandigen in 2006
hun aangifte inkomensbelasting over het jaar 2005 indienen. Deze zzp’er
verwacht dat veel zelfstandigen hun var gewijzigd zien worden. Dit vermoeden wordt niet ontkend door de Belastingdienst. Ook is volgens de
vakbondsvertegenwoordigers niet het probleem van de schijnzelfstandigen
opgelost, maar de vakbond zoekt andere manieren dan de var om de problemen van deze schijnzelfstandigen op te lossen.
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Vertrouwen van werkgevers in de var?
Ruim een half jaar na de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen
var blijkt uit het rapport van de Commissie Stevens dat ondernemers die
werken met zelfstandigen, de var weliswaar een stap in de goede richting
vinden, maar niet vinden dat de var de gewenste zekerheid geeft.
Ondernemers
Ondernemers merken op tegen de Commissie Stevens, in het onderzoek
van deze Commissie naar de top tien van hinderlijke regels voor ondernemers, dat de var geen verplichte verklaring is en soms helemaal niet nodig
is. Een var is volgens deze ondernemers alleen nodig bij activiteiten die
zich op het grensvlak tussen zelfstandige arbeid en arbeid in dienstbetrekking bevinden.
Een houder van een var-wuo kan sinds de invoering van Wet uitbreiding rechtsgevolgen var geen aanspraak meer maken op sociale verzekeringen. Wie geen premies afdraagt heeft geen recht op een uitkering op
basis van deze verzekeringen. Desondanks melden ondernemers regelmatig
geconfronteerd te worden met zelfstandigen die menen aanspraak te kunnen maken op sociale verzekeringen.
Om dit te voorkomen vragen veel ondernemers hun opdrachtnemers om
een var. Dat zelfstandigen sociale verzekeringen claimen blijkt niet uit de
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, maar het is niet ondenkbaar dat zelfstandigen loondoorbetaling tijdens ziekte vragen aan hun opdrachtgever. Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat het ondernemers vinden,
dat het voor veel zelfstandigen bijzonder lastig en administratief omslachtig
is een var-wuo afgegeven te krijgen. Een uitleg wordt niet gegeven.
De fiscale en de socialezekerheidsstatus van de zelfstandigen blijft voor
veel ondernemers een bron van problemen en ergernissen. Onder de ondernemers leeft het idee dat in de wet- en regelgeving en bij de uitvoering
daarvan, wordt gestreefd de zelfstandigen als werknemers te zien, met onzekerheid, discussies met uwv en Belastingdienst en bizarre administratieve
handelingen tot gevolg. Het voorbeeld wordt gegeven van een uitgeverij die
de auteur van een eenmalige column om een var vraagt. De aanbeveling
van de Commissie Stevens is dat de var moet worden aangevuld met een
verklaring van de aanvrager dat hij geen aanspraak op sociale verzekeringen zal maken. Een vertegenwoordigster van de vakvereniging is niet
verwonderd over dit weinige vertrouwen van werkgevers in de var.

 Commissie Stevens (2005) p. 20, 28-29.
 Commissie Stevens (2005) p. 15.
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‘Het is angst, pure angst. Werkgevers weten wel van de wetgeving af, maar zijn
bang dat ze naheffingen krijgen. Die angst komt wel ergens vandaan. In het verleden werden de omroepverenigingen op het gekke af geconfronteerd met naheffingen van het uwv en de Belastingdienst. Ze werkten niet voor niets voor de
invoering van de var al met de ovav-verklaring. Dat was een convenant afgesloten
tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en het districtskantoor van het uwv
waarin vastgelegd dat werkenden in het bezit van zo’n ovav-verklaring en hun
opdrachtgevers niet premieplichtig waren voor de werknemersverzekeringen. Dat
convenant was volkomen onwettig, maar het functioneerde wel. De huidige var
lijkt veel op dit convenant.’

Deze vertegenwoordigster van de vakbeweging is in principe te spreken
over de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var, maar zet gelijk een kanttekening bij deze wet.
‘Het voordeel van deze wet is dat de werkende en zijn opdrachtgever niet meer met
sancties in de vorm van boetes en naheffingen voor de werknemersverzekeringen
worden geconfronteerd. Bezwaarlijk is dat als bij een controle blijkt dat de zelfstandige toch een werknemer is, de var van deze werkende wordt aangepast, maar de
werkgever geen enkele sanctie krijgt opgelegd en probleemloos de volgende werkende met een var in de arm kan nemen, terwijl hij weet dat in feite sprake is van
een dienstbetrekking. Misschien kun je dan fraude aantonen, maar dat is moeilijk.
Dit punt hebben we herhaaldelijk in het ser-overleg ingebracht, maar er was geen
meerderheid van stemmen om daar iets voor te regelen. Ik hoop wel dat het in de
toekomst wordt geregeld en dat ook de werkgever op zijn vingers kan worden getikt. Vooralsnog kan deze ongestoord doorgaan met het inhuren van zogenaamde
freelancers en zelfstandigen.’

De ser is van mening dat de var de kans moet krijgen zijn betekenis in de
praktijk te bewijzen. Met de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var is volgens de ser de zelfstandigenproblematiek en met name de
onzekerheid en onduidelijkheid over een eventuele verzekeringsplicht voor
de werknemersverzekeringen opgelost. De ser is van mening dat het raadzaam is met eventuele vergaande stappen, zoals de wijziging van de personenkring van de werknemersverzekeringen, te wachten op de evaluatie van
de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var die voor 2007 gepland staat. pzo
is van mening dat met de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen
var weliswaar een groot knelpunt is weggenomen, doordat duidelijkheid is
gecreëerd over de rechtsgevolgen van de arbeidsrelaties voor de loonheffing
en de premies werknemersverzekeringen in het geval de zelfstandige in het
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bezit is van een var-wuo of var-vennoot, maar dat het echte probleem, de
afbakening tussen werknemers en zelfstandigen, niet is opgelost. Volgens
pzo valt dit probleem op te lossen door heldere, eenduidige definities voor
zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap te formuleren op basis
van duidelijke, kenbare en elkaar uitsluitende criteria. Een andere oplossing
is de invoering van een (minimum)stelsel van basisverzekeringen die van
toepassing zijn op alle ingezetenen van Nederland.
6.4

Wijziging van de kring van verzekerden

De kring van verzekerden voor de werknemersverzekeringen bestaat uit
die werkenden ten aanzien van wie de wetgever heeft besloten dat ze van
rechtswege verzekerd zijn tegen het risico van loonderving als gevolg van
ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Of een werkende tot de
kring van verzekerden hoort, hangt af van het type arbeidsrelatie waarin
hij zijn werkzaamheden verricht. Als de werkende werkzaam is in een
dienstbetrekking, behoort deze tot de personenkring. Als de werkende een
zelfstandige is, behoort deze niet tot de personenkring.
Tussen deze twee uitersten, de arbeid in dienstbetrekking en zelfstandige
arbeid, komen steeds meer arbeidsrelaties voor die niet in dienstbetrekking
worden verricht, maar ook niet in zelfstandigheid worden uitgevoerd. Het
onderscheid tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap is een
vloeiende overgang met veel mengvormen en tussenvormen. Een deel van
de arbeidsrelaties die zich tussen het werknemerschap en ondernemerschap
in begeven, wordt gezien als verricht in fictieve dienstbetrekking. Deze
arbeidsrelaties zijn wat de werknemersverzekeringen betreft gelijkgesteld
aan arbeid in dienstbetrekking, wat leidt tot een verplichte verzekering
voor de werknemersverzekeringen. Een deel van de arbeidsrelaties wordt
niet gezien als verricht in (fictieve) dienstbetrekking en leidt niet tot een
verplichte verzekering. Bepaalde arbeidsrelaties zijn uitgezonderd van de
dienstbetrekking, zoals het onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijke personeel. Bepaalde arbeidsverhoudingen van werkenden, zoals de
arbeidsverhouding van de persoon die niet als bij wijze van beroep als
auteur of redacteur werkzaam is bij een uitgeverij, en geestelijken zijn weer
uitgesloten van een fictieve dienstbetrekking.
Al deze regels, uitzonderingen op de regels en uitzonderingen op de
uitzonderingen hebben tot gevolg dat niet altijd even duidelijk is of een
werkende tot de verzekeringskring hoort. De heroverweging van de personenkring van de werknemersverzekeringen dient niet zozeer om een wijziging in de verzekeringskring aan te brengen, maar zal dat wel tot gevolg

 Commissie Stevens (2005) p. 63.
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hebben. De heroverweging van de personenkring dient het onderscheid
tussen verzekerden en niet-verzekerden eenvoudiger en duidelijker te maken. Er zijn vier redenen voor het wijzigen van de personenkring van de
werknemersverzekeringen. De eerste reden is de toenemende onzekerheid
over de juridische status van arbeidsrelaties. Het is moeilijk de verschillende typen arbeidsrelaties van elkaar af te bakenen, omdat het onderscheid
tussen de arbeidsrelaties diffuus en vloeiend is. Een gevolg van deze afbakeningsproblematiek is dat een niet bij de werkelijkheid passend juridisch
status kan leiden tot naheffingen en boetes die de werkgever niet kan
verhalen op de werkende. Een tweede reden voor deze wijziging is dat de
categorie fictieve dienstbetrekkingen erg complex is. Het is een waslijst van
zeer diverse beroepen, die aan verschillende voorwaarden moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor het status van fictieve dienstbetrekking.
Een derde reden voor de wijziging vormt de wens te komen tot een harmonisering tussen de verzekeringsplicht en de loonbelastingplicht. De vierde
reden is ingegeven door de wens van de wetgever kruimelverzekeringen te
voorkomen.
6.4.1

Het bereik van de personenkring

De wetgever is in navolging van de ser van mening dat de personenkring
voor de werknemersverzekeringen ruimer dient te zijn dan louter de dienstbetrekking, maar dat de zelfstandigen uitgesloten dienen te blijven van de
personenkring. De dienstbetrekking blijft het oriëntatiepunt en bepaalde
personen die noch in dienstbetrekking werken noch als zelfstandige arbeid
verrichten blijven verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het doel
is de zelfstandigen van de werknemersverzekeringen uit te sluiten. Het
probleem is en blijft hoe deze zelfstandigen uit te sluiten, aangezien de gezagsverhouding waarop de dienstbetrekking is gebaseerd, zoals in hoofdstuk
4 reeds uiteen is gezet, onvoldoende onderscheidend is. De ser heeft in
2005 twee varianten ontwikkeld.
Variant 1: oriëntatie op het begrip dienstbetrekking met een generieke
uitbreidingsregeling
In het eerste variant blijft de dienstbetrekking in materieel opzicht het
oriëntatiepunt en wordt de kring van verzekerden uitgebreid met personen
die anders dan als zelfstandige, oftewel als houder van een var-wuo of var-
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vennoot arbeid tegen beloning verrichten. Deze variant lost het probleem
van de afbakening niet op voor werkenden die niet in het bezit van de juiste
var zijn, maar het is wel een vereenvoudiging van de huidige wijze waarop
de verzekeringskring wordt bepaald. In deze variant zal nog steeds eerst
getoetst moeten worden of sprake is van een dienstbetrekking en indien dat
niet het geval is of sprake is van een fictieve dienstbetrekking. De fictieve
dienstbetrekking wordt voortaan wel anders opgevat: het is iedereen met
een arbeidsinkomen, behalve diegene die zelfstandige arbeid verricht. Deze
fictieve dienstbetrekking dient wel te voldoen aan een generieke omvangen duurvereiste.
Variant 2: oriëntatie op (afwezigheid van) zelfstandigheid met generieke
ondergrens
De tweede variant heeft tot gevolg dat iedere werkende, behalve de zelfstandigen, verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Deze
variant is niet alleen een vereenvoudiging van de wijze waarop de verzekeringskring wordt bepaald, maar het lost ook het afbakeningsprobleem
op. Het is mogelijk de toetsing van de arbeidsrelaties om te keren. Niet
langer wordt vastgesteld of iemand in dienstbetrekking werkt, maar voortaan wordt vastgesteld of iemand een zelfstandige is. Iedereen die geen
zelfstandige is, is voortaan verzekerd voor de werknemersverzekeringen,
mits voldaan is aan de generieke ondergrens die voortaan geldt voor alle
arbeidsrelaties. Het nadeel van deze variant is dat het net zo lastig is om
zelfstandigheid vast te stellen als het is om de aanwezigheid van gezagsverhouding vast te stellen. Tot slot moet in beide varianten bekeken worden
of de uitsluiting van werknemers op basis van artikel 6 zw, wao en ww,
waaronder het onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijke personeel, in zwang blijft.
Dezelfde kring van verzekerden
In beide varianten worden dezelfde categorieën werkenden tot de kring van
verzekerden gerekend. In beide varianten zijn alle werkenden behalve de
zelfstandigen premieplichtig voor de werknemersverzekeringen. Ook wordt
in beide varianten gewerkt met een generieke ondergrens, met de voorwaarde dat een arbeidsverhouding een zekere omvang moet hebben wil
deze arbeidsverhouding toegang geven tot de werknemersverzekering. Het
enige verschil is dat de ondergrens van variant 2 naast personen werkzaam
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in fictieve dienstbetrekking ook personen die werkzaam zijn in een ‘echte’
dienstbetrekking uitsluit. Het is voor het eerst dat nagedacht wordt over het
uitsluiten van werknemers met een klein arbeidscontract.
In variant 1 zijn alle werkenden in fictieve dienstbetrekking uitgesloten
als de werkzaamheden van bijkomstige aard zijn, en de ondergrens van
werken gedurende een periode van minimaal dertig dagen, minimaal twee
dagen per week en daarbij 40% van minimumloon verdienen niet halen.
Een alternatieve ondergrens is de arbeidsrelaties die kleiner zijn dan 15 uur
per week uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting van kruimelcontracten
heeft in het verleden in Nederland bestaan en is in andere Europese landen
nog steeds aan de orde. In Duitsland bijvoorbeeld vallen de 630 Mark-Jobs,
banen waarbij niet meer dan DM 630 wordt verdiend, buiten de verplichte
sociale verzekeringen.
Aangezien een arbeidscontract van 15 uur per week best omvangrijk is,
wordt gedacht in variant 2, waarin alle arbeidsrelaties die de ondergrens
niet halen worden uitgesloten, de ondergrens te beperken tot contracten die
niet langer duren dan een x aantal dagen (gedacht wordt aan dertig dagen)
en waarmee de werkende minder verdiend dan een x percentage van het
wettelijke minimumloon (gedacht wordt aan 20%). Personen met kleine
arbeidscontracten, zelfs al werken ze in dienstbetrekking, zijn voortaan uitgesloten van een verzekeringsplicht. Het is niet ondenkbaar dat bepaalde
werkenden meerdere kleine contracten combineren. Toch wordt ervoor
gekozen deze kleine contracten niet samen te tellen, zodat toch sprake is
van een verzekeringsplicht. Deze samentelling wordt niet uitvoerbaar of
controleerbaar geacht.
Een voorkeur voor variant 2
In december 2005 vraagt het kabinet aan de ser advies uit te brengen over
de personenkring van de werknemerverzekeringen. Aangezien de huidige
regels ondoorzichtig en lastig uitvoerbaar zijn, stelt het kabinet voor deze
regels te vereenvoudigen en te harmoniseren en het aantal uitzonderingen te beperken. In het advies kunnen beide bovengenoemde varianten in
ogenschouw worden genomen. Het kabinet geeft aan een voorkeur voor
variant 2 te hebben. Bij deze variant vallen in principe alle werkenden die
aan een nader te bepalen uniforme ondergrens voldoen onder de werknemersverzekeringen, tenzij ze als zelfstandige actief zijn. Hiermee komen de
fictieve dienstbetrekkingen te vervallen. Met deze variant wordt het begrip
dienstbetrekking als onderscheidend criterium voor de arbeidsrelaties losge-
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laten. Het kabinet erkent dat het idee iedereen die niet als een zelfstandige
wordt beschouwd te beschouwen als een werknemer, een vergaande stap
is die goed op zijn merites dient te worden gewogen. Toch wil het kabinet dit pad bewandelen, al is het maar als een leerzame exercitie voor de
toekomst.
Er valt weinig bezwaar in te brengen tegen de wens van de wetgever
het bestaan van kruimelverzekeringen te willen voorkomen. Bezwaarlijker
is dat geen oplossing wordt geboden voor de situatie waarin een werkende
meerdere kruimelverzekeringen combineert. De vraag is of het rechtvaardig is, dat personen met meerdere kleine arbeidscontracten en meerdere
kruimelverzekeringen worden uitgesloten van de toegang tot de werknemersverzekeringen. Dat iemand meerdere kleine arbeidscontracten combineert zal niet vaak voorkomen, maar als het zich voordoet zal het zich
onder bevolkingsgroepen voordoen die ongeschoolde en laagbetaalde arbeid verrichten en kortlopende arbeidscontracten combineren met periodes
van werkloosheid. De kans bestaat dat groepen die juist die bescherming
van de werknemersverzekeringen nodig hebben, uitgesloten raken van deze
bescherming. Ook kan de generieke ondergrens leiden tot ongelijke behandeling van vrouwen, die veelal werken op kleine arbeidscontracten. Het
kan een aanleiding zijn voor een rechter om deze generieke ondergrens af
te wijzen, maar dat is ook niet gebeurd toen uitsluiting van de werknemerverzekeringen voor het onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijke
personeel werd geïntroduceerd.
6.4.2

Een bijzondere categorie: de resultaatgenieters

De introductie van de var in 2002 en de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005 hebben voor veel werkenden voor veel duidelijkheid gezorgd, behalve voor de houders van een var-row. Deze werkenden worden
de resultaatgenieters genoemd. Een var-row wordt afgegeven, als het de
Belastingdienst niet duidelijk is of werkzaamheden verricht zijn in dienstbetrekking of in de uitvoering van de zelfstandige onderneming. De werknemers die op grond van artikel 6 van de werknemersverzekeringen zijn
uitgesloten van de personenkring, zoals het onder de tweedagenregeling
vallend huishoudelijke personeel, kunnen gezien worden als resultaatgenieters. Ook behoren categorieën werkenden die op basis van de ministeriële
regeling zijn uitgesloten van de fictieve dienstbetrekking, zoals de geestelijken, de auteurs en de redacteuren die niet beroepsmatig werkzaam zijn
bij een uitgeverij en de gastouders tot de categorie resultaatgenieters. Tot
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slot kunnen freelancers en zelfstandigen die onvoldoende opdrachtgevers
hebben om een var-wuo te ontvangen, binnen deze categorie vallen. De
houders van een var-row zijn een zeer diffuse groep.
In 2003 kregen zo’n 14.000 werkenden een var-row door de Belastingdienst
afgegeven. Uit het onderzoek van het eim blijkt dat deze groep voor 56%
uit vrouwen bestaat. Ook blijkt dat 57% van deze resultaatgenieters een
baan in loondienst heeft, waarmee ze minstens twee keer zoveel inkomen
verdienen dan met hun werkzaamheden, waarvoor ze een var-row hebben. Voor meer dan de helft van de houders van een var-row betreft het
arbeid die van bijkomstige aard is. Slechts 10% van deze resultaatgenieters
verdient met hun row-werkzaamheden meer dan € 10.000 per jaar. Veel
houders van een var-row zijn personen met zulke kleine arbeidscontracten
dat ze slechts recht hebben op een kruimelverzekering voor de werknemersverzekeringen. In principe zijn deze kruimelverzekeringen uitgesloten
van de werknemersverzekeringen.
Niet premieplichtig of wel premieplichtig
Werkenden die voorheen op grond van artikel 6 zw, wao en ww en een
ministeriële regeling waren uitgesloten van de personenkring van de werknemersverzekeringen, kunnen voortaan een var-row uitgereikt krijgen van
de Belastingdienst. Dit kan opmerkelijke gevolgen hebben voor de premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Journalisten die in het bezit zijn
van een var-row, geven te kennen dat sociale premies op hun vergoedingen worden ingehouden, hetgeen voor de invoering van de var niet nodig
was. Dat een categorie werkenden die voorheen uitgesloten was van de
werknemersverzekeringen, plots premieplichtig is voor deze verzekeringen,
is een gevolg van het feit dat slechts een var-wuo of een var-vennoot zekerheid geeft voor de afwezigheid van een verzekeringsplicht. Indien een
werkende beschikt over een var-row dient de werkgever te controleren of
sprake is van verzekeringsplicht. Werkgevers nemen liever het zekere voor
het onzekere en constateren ten aanzien van deze auteurs en redacteuren
dat sprake is van een verzekeringsplicht, zelfs als die er in principe niet is.
Nu is het ook erg lastig voor een werkgever vast te stellen of een auteur of
redacteur zijn werk beroepsmatig uitoefent. Met de wijziging van de personenkring van de werknemersverzekeringen (variant 1 of variant 2) is het
mogelijk dat een deel van deze auteurs en redacteuren, met name de auteurs en redacteuren met kleine arbeidscontracten weer uitgesloten zijn van
de werknemersverzekeringen, omdat ze de generieke ondergrens niet halen.
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In theorie is het mogelijk dat werkenden bestaan die voor de invoering van
de var geen toegang hadden tot de werknemersverzekeringen, deze toegang verkregen sinds de invoering van de var en door de wijziging van de
personenkring deze toegang weer verliezen. Dat de ongelijkheidscompensensatie in de vorm van toegang tot de werknemersnemersverzekeringen
van de resultaatgenieters in korte tijd voor de tweede maal wordt gewijzigd
kan opgevat worden als een vorm van rechtsonzekerheid.
6.4.3

Voor- en tegenstanders van de wijziging personenkring

Van den Berg bepleit de toegang tot en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen niet langer op hangen aan de gezagsverhouding, het
civielrechtelijke onderscheid tussen de arbeidsrelaties. Ze bepleit het onderscheid op te hangen aan het begrip economische afhankelijkheid. Een
werkende die economisch afhankelijk is, is geen zelfstandige ondernemer en
dit sluit aan bij de strekking van de werknemerverzekeringen. De fictieve
dienstbetrekkingen zijn juist ingevoerd, omdat men ooit van mening was
dat de werknemersverzekeringen ook dienen te gelden voor hen die juridisch gezien niet aan de voorwaarden van artikel 7:610 bw voldoen, maar
maatschappelijk gezien gelijk zijn te stellen aan de werknemers. Mensen
die persoonlijk in een economisch afhankelijke positie arbeid verrichten,
horen volgens haar tot de kring van verzekerden. Als gekozen wordt voor
het ontbreken van zelfstandig ondernemerschap als basisvoorwaarde voor
de verplichte verzekering ingevolge de werknemersverzekeringen, kan het
begrip fictieve dienstbetrekking verdwijnen en is het mogelijk een helder
wettelijk systeem voor de beoordeling van de verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen te ontwikkelen. Het voorstel van Van den Berg
lost volgens haarzelf niet alle problemen op, omdat niet precies valt af te
bakenen wanneer zelfstandig ondernemerschap overgaat in werknemerschap. De enige oplossing is uitgaan van de formele omschrijving van het
werknemersbegrip, maar dat zal de solidariteit van de sociale verzekeringen
ondermijnen.
Vanuit de vakbeweging is kritiek op het voorstel de kring van verzekerden te wijzigen en op te hangen aan het zelfstandig ondernemerschap. Een
vertegenwoordigster van een vakbond vertelt dat de vakbonden vast blijven
houden aan de gezagsverhouding als onderscheidend criterium, teneinde
zoveel mogelijk werknemers te blijven beschermen.
‘Je kan alleen duidelijkheid krijgen over het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst als de arbeidsovereenkomst op de schop gaat,

 Van den Berg (2004) p . 298-299, 301-302.
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maar dat willen we niet. Je wilt de werknemers beschermen en de zelfstandigen
zekerheid vooraf geven.’

Men vreest dat het moment de gezagsverhouding als onderscheidend criterium wordt losgelaten, veel werknemers niet langer worden gezien als een
werknemer en worden uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Deze
vertegenwoordigster van de vakbond begrijpt dat het onderscheid tussen
de werknemers en zelfstandigen niet altijd even gemakkelijk te maken valt.
Ze realiseert zich dat een ander onderscheidend criterium of een andere
definitie van werknemerschap en/of ondernemerschap mogelijk voor meer
duidelijkheid kan zorgen, maar ook dat het wellicht werknemers uitsluit
en daarmee de solidariteit onder het socialezekerheidsstelsel uitholt. Het
streven van de vakbeweging is de werknemers te beschermen en te zorgen
dat de zelfstandigen zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf krijgen over de
juridische status van hun arbeidsrelaties en de verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen.
6.4.4

Vrijstelling incidentele arbeidsrelaties

In april 2006 brengt de ser het advies uit dat de werkgevers van werknemers die incidentele arbeid verrichten moeten worden vrijgesteld van de
premieplicht voor de werknemersverzekeringen (zw, wia en ww). Het gaat
hierbij om de werkgevers van vakantiewerkers, scholieren en studenten die
gedurende korte tijd arbeid verrichten, seizoensarbeiders en personen die
naast een verzekerd hoofddienstverband incidenteel nevenwerkzaamheden
verrichten. Voor deze incidentele arbeidsrelaties moeten werkgevers nu
premies werknemersverzekeringen afdragen, terwijl de werknemers in de
praktijk geen aanspraak kunnen maken op een uitkering, vanwege de referte-eisen van de werknemersverzekeringen. Vaak zijn deze werknemers
niet eens op de hoogte van het feit dat ze zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Indien dit advies wordt overgenomen zijn deze werknemers niet langer verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen.
Het voorstel van de ser is een duurvoorwaarde van dertig dagen voor de
verzekeringsplichtige arbeidsrelaties in te voeren. Alleen werknemers die
arbeidsrelaties hebben die langer dan dertig dagen duren zijn nog verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. Tevens moet het mogelijk
blijven dat een werknemer binnen een tijdsbestek van twaalf maanden
werkzaam is in maximaal drie onverzekerde dienstverbanden van maximaal dertig dagen bij verschillende werkgevers. 
Dit adviesvoorstel van de ser wijkt op een aantal punten af van de in

 ser (2006) p. 19-20.
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paragraaf 6.4.1 besproken twee varianten van aanpassing van de personenkring van de werknemersverzekering. De inkomensvoorwaarde bij de
bepaling van de ondergrens is komen te vervallen. De ondergrens van de
verzekeringsplicht wordt volledig bepaald door de duurvoorwaarde. Het
betreft enkel werknemers die dienstverbanden hebben die korter zijn dan
dertig dagen en die niet meer dan drie dienstverbanden hebben die korter dan dertig dagen duren per twaalf maanden. De ser heeft gekozen
de inkomensvoorwaarde te laten vervallen, omdat deze nadelen kent, die
niet of minder gelden voor de duurvoorwaarde. De cumulatieve loon- en
duurwaarde voor verzekerde arbeidsrelaties leidt ertoe, dat een aanzienlijk aantal arbeidsrelaties (volgens schattingen van de ser betreft het zo’n
900.000 arbeidrelaties) wordt uitgesloten. Dit kan op gespannen voet staan
met internationale verdragen over het bereik van de werknemersverzekeringen, met name verdragen over het verbod op (indirecte) discriminatie. Als de ondergrens zou worden bepaald door zowel de loon- als de
duurvoorwaarde, worden vooral vrouwen en jongeren uitgesloten van de
verzekeringsplicht. Een ander nadeel betreft mogelijke onzekerheid over
een eventuele verzekeringsplicht. Het looncriterium kan bijvoorbeeld plots
leiden tot een verzekeringsplicht als het loon van de betreffende werkende
door loonsverhoging of extra beloning over de bepaalde ondergrens gaat.
Ook kan het in de praktijk lastig zijn vast te stellen of een arbeidsrelatie de
loongrens al dan niet overstijgt. Dit is met name het geval bij arbeidsrelaties
(oproeparbeid, uitzendarbeid) van een wisselende omvang.
Door de grens te laten bepalen door alleen een duurvoorwaarde is de
kans groter dat alleen arbeid van bijkomstige aard wordt uitgesloten van
een verzekeringsplicht en dat kleine dienstverbanden met een meer permanent karakter tot de kring van verzekerden worden gerekend.
6.5

Conclusie

De var is ingevoerd teneinde de zelfstandigen vooraf zekerheid te bieden
over de wijze waarop de Belastingdienst en het uwv hun arbeidsrelaties
zal beoordelen. De var is een vrijwillige verklaring die wordt aangevraagd
door de zelfstandigen zelf. De aanvragers van de var willen volgens de
wetgever met deze var benadrukken dat ze beschouwd kunnen worden als
zelfstandigen. Niets blijkt in de praktijk minder waar te zijn. De zelfstandigen blijken de var niet aan te vragen om hun zelfstandigheid te benadrukken, maar vragen de var aan omdat de opdrachtgevers geen opdrachten
verlenen aan een zelfstandige zonder var of zonder var niet uitbetalen
voor reeds verrichte opdrachten. Opdrachtgevers stellen het hebben van
een var vaak verplicht. Een var blijkt nodig te zijn om een opdracht binnen te halen en om uitbetaald te krijgen. Zelfstandigen vragen om deze
twee redenen een var aan. Geen enkele zelfstandige zegt een opdrachtge
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ver te attenderen op het feit dat de opdrachtgever het hebben van een var
niet verplicht kan stellen. De var is anders dan wordt verondersteld geen
vrijwillige verklaring. De opdrachtgever dwingt het werken met een var af
en de zelfstandigen verkeren veelal niet in de positie daar verandering in
aan te brengen. Dit is een aanwijzing dat de machtsverhouding tussen deze
twee niet gelijkwaardig is. De opdrachtgever die een var kan afdwingen is
machtiger dan de zelfstandige.
De var blijkt slechts door bepaalde categorieën zelfstandigen te worden
aangevraagd. De var is ook bedoeld voor zelfstandigen bij wie onduidelijkheid bestaat over de juridische status van hun arbeidsrelaties. In deze
gevallen is onduidelijk of zij hun werkzaamheden verrichten in (fictieve)
dienstbetrekking of dat zij hun werkzaamheden uitvoeren voor risico en
rekening van de eigen onderneming. De var wordt met name aangevraagd
door freelancers (auteurs en redacteurs) die werkzaam zijn voor uitgeverijen
en/of omroepstichtingen, kappers die een stoel huren bij een kapsalon,
zelfstandige zorgverleners die werken via een bemiddelingsbureaus, eigen
rijders die rijden voor één of één overheersende opdrachtgever en aannemers die werken voor andere aannemers. Dit zijn groepen werkenden
die vóór de invoering van de var gezien werden als werkzaam in fictieve
dienstbetrekking en deze groepen hadden uitgezonderd de auteurs en redacteuren toegang tot de werknemersverzekeringen. Ten aanzien van de
stoelenhuurders in de kappersbranche en de eigen rijders in de transportsector werd door het uwv zelfs gedacht aan een schijnconstructie. De var
bevordert schijnconstructies eerder dan het deze voorkomt.
De var wordt gebruikt door categorieën werkenden waarvan de wetgever voor de invoering van de var nog vond dat deze categorieën bescherming en ongelijkheidscompensatie dienden te genieten. Deze werkenden
werken weliswaar niet onder het gezag van een werkgever, maar ze waren
maatschappelijk vergelijkbaar met werknemers. Ze zijn economisch afhankelijk van de opdrachtgever. De var wordt aangevraagd door zelfstandigen
die economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgevers. Deze afhankelijkheid is een andere aanwijzing dat de machtsverhouding tussen de zelfstandige en zijn opdrachtgever niet gelijkwaardig is. De invoering van de var
ontneemt in feite ‘zwakke’ zelfstandigen hun bescherming en ongelijkheidscompensatie. Het beleid dat met de var is ingezet heeft ongewenste en
onbedoelde effecten. Dit beleid is mogelijk in strijd met de grondslagen van
het sociaal recht, doordat de var mogelijk maakt dat werkenden vrijwillig
afstand doen van dwingende bepalingen van het sociaal recht. Voor de
invoering van de var was het onmogelijk dat een persoon werkzaam in
fictieve dienstbetrekking afstand deed van zijn verzekeringsplicht voor de
werknemersverzekeringen, sinds de var is dit mogelijk geworden.
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de s o c i a l e z e k e r h e i d
	v an w e r k e n d e n 
In Nederland worden, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, de sociale risico’s
van individuen gecompenseerd door de collectieve en publieke regelingen
van sociale zekerheid, die de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen
worden genoemd. Veel sociale risico’s hangen samen met arbeid en binnen
het socialezekerheidsstelsel zijn drie belangrijke sociale verzekeringen tegen
de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid opgehangen
aan de arbeidsrelatie. Bij de bestudering van deze sociale verzekeringen valt
gelijk op dat de werknemers meer bescherming en ongelijkheidscompensatie
genieten dan de zelfstandigen. De verklaring hiervoor wordt gezocht in de
ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Een
werknemer wordt geacht economisch afhankelijk te zijn van zijn werkgever.
Een zelfstandige is zowel niet ondergeschikt als economisch afhankelijk en
kan ook nog eens de risico’s die samenhangen met arbeid spreiden over
meerdere opdrachtgevers. De heersende opvatting is dat zelfstandigen geen
sociale zekerheid behoeven. Deze opvatting wordt regelmatig ter discussie
gesteld. Deze discussies hebben niet geleid tot gelijke rechten voor werknemers en zelfstandigen, maar hebben wel geleid tot een aantal regelingen
voor zelfstandigen op minimumniveau, die van toepassing zijn in bepaalde
situaties, zoals ouderdom, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ouderschap en
werkloosheid. Zelfstandigen hebben in bepaalde situaties recht op minimale regelingen van sociale zekerheid, maar ze genieten minder sociale
zekerheid dan de werknemers.
In dit hoofdstuk wordt eerst uiteengezet hoe het Nederlandse socialezekerheidsstelsel in elkaar steekt. De sociale zekerheid van burgers, werknemers en zelfstandigen, wordt uiteengezet aan de hand van de volgende
thema’s: pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderschap, werkloosheid
en bijstand. Tevens wordt aandacht besteed aan twee belangrijke thema’s
binnen de sociale zekerheid, te weten arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Arbeidsongeschiktheid is een belangrijk thema. Nederland heeft een
zeer uitvoerige arbeidsongeschiktheidswet en het is de meest voorkomende
uitkering in Nederland. Tweederde van alle uitkeringen is een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tweede thema is reïntegratie, oftewel het streven
uitkeringsgerechtigden te activeren en terug te laten keren naar de arbeids-

 Dit hoofdstuk werd afgerond op 31 mei 2006. Wetswijzigingen die na deze datum zijn
ingevoerd zijn niet verwerkt in dit hoofdstuk.
 Schoukens (2000) p. 195, Boot (2004) p. 148-149, 155.
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markt. Het zelfstandig ondernemerschap wordt door de wetgever in toenemende mate gezien als een geschikt reïntegratietraject voor mensen die een
beroep doen op een uitkering. In de paragrafen over arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en de bijstand wordt nader ingegaan op het starten van
een onderneming vanuit een uitkering.
Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel

7.1

De Nederlandse verzorgingsstaat kent een gelaagd socialezekerheidsstelsel dat bestaat uit sociale voorzieningen, sociale verzekeringen, collectieve
afspraken tussen werkgevers en werknemers en private verzekeringen. De
sociale voorzieningen en de sociale verzekeringen compenseren samen de
meeste sociale en arbeidsgerelateerde risico’s. De meeste publieke regelingen zijn vormgegeven als sociale verzekeringen. Sommige sociale verzekeringen gelden voor alle burgers, zoals de Zorgverzekeringswet (zvw), de
Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz), de Algemene ouderdomswet
(aow) en de Algemene nabestaandenwet (anw). Andere sociale verzekeringen zijn alleen van toepassing op werknemers, zoals zw, wia en ww. Tot
augustus 2004 was er ook een sociale verzekering, de waz die alleen van
toepassing was voor de zelfstandigen. Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel bestaat uit de volgende vier lagen.
1. Sociale voorzieningen. Deze sociale voorzieningen zijn van toepassing op alle inwoners van Nederland en beschermen alle burgers van
Nederland in situaties die het gevolg zijn van incidentele situaties van
behoeftigheid.
2. Sociale verzekeringen. Deze verzekeringen vallen uiteen in de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de verzekeringen die slechts
voor een bepaalde groep werkenden gelden. Een voorbeeld van het
laatste type verzekeringen was de waz, een sociale verzekering voor
zelfstandigen.
3. Aanvullende pensioenfondsen en -regelingen die het resultaat zijn van
cao-afspraken tussen de sociale partners.
4. Private verzekeringen. Deze private verzekeringen vallen uiteen in bovenmodale aanvullingen boven op de sociale verzekeringen en in private
loondervingverzekeringen voor groepen werkenden die buiten de kring
voor de werknemersverzekeringen vallen, zoals de zelfstandigen.

 Van der Veen e.a. (1996) p. 15.



het nederlandse socialezekerheidsstelsel 7.1
Schema 7.1: Lagen van sociale zekerheid
Burgers
Sociale
voorzieningen

Familie

akw

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Wajong

Werkloosheid

wwb, ioaw, ioaz (afgeschaft in 2004),
wwik
Burgers

Sociale
verzekeringen

Ziektekosten

Zelfstan-digen

zvw, awbz

Ziekte & arbeidsongeschiktheid
Oude dag

Werknemers

zw, wia

waz
(afgeschaft)
in 2004)

aow, anw

Werkloosheid

ww

Cao

Oude dag

Aanvullend
pensioen

Private
verzekeringen

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Aanvullend
pensioen
AOverzekering

Bron: Noordam (2004) p. 50.

Het verschil tussen de sociale voorzieningen en de sociale verzekeringen is
de wijze van financiering. De sociale voorzieningen worden gefinancierd
door de overheid uit de algemene middelen, terwijl voor de sociale verzekeringen premies worden afgedragen door diegenen die behoren tot de
kring van verzekerden. Ook de werkgevers van de verzekerden voor de
werknemersverzekeringen dragen premies voor deze verzekeringen af. De
sociale verzekeringen zijn weliswaar aan de lonen gekoppeld, maar ze zijn
wel gelimiteerd. Personen die een bovenmodale voorziening willen, dienen
deze bij een particuliere verzekeringsmaatschappij af te sluiten.
Het verschil tussen een sociale verzekering en een private verzekering is
het vrijwillige karakter van de private verzekering. Dat vrijwillige karakter
heeft tot gevolg dat de verzekeraar eisen kan stellen aan de verzekerden
met betrekking tot het te verzekeren risico. Het niet betalen van premies
leidt tot beëindiging van de verzekering, afhankelijk van het risico-omvang
worden verschillende premieklassen gebruikt en is mogelijk bepaalde risico’s uit te sluiten. Een private verzekering is alleen een alternatief voor
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een sociale verzekering als geen begrenzingen aan de acceptatie van de
verzekerden worden gesteld. Vooralsnog is alleen de waz, de verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, vervangen door een
vrijwillige en particuliere verzekering. Daarnaast is het mogelijk een private verzekering te sluiten die dient als een aanvulling op het inkomen bij
arbeidsongeschiktheid of een financiële regeling, zoals een lijfrentepolis, te
sluiten die dient ter aanvulling op het pensioen.
7.2

Pensioen

Pensioen is een verzamelnaam voor verschillende soorten pensioen. Zo
wordt onderscheid gemaakt tussen een ouderdomspensioen, een nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidpensioen. Het ouderdomspensioen valt uiteen in drie pijlers. De publieke regeling, de Algemene ouderdomswet (aow), wordt het eerstepijlerpensioen genoemd, wordt door de
meeste werknemers aangevuld met een tweedepijlerpensioen. Het tweedepijlerpensioen is vormgegeven als een bedrijfstakpensioenfonds of een
ondernemingspensioenfonds. Individuen kunnen deze twee pensioenpijlers
nog aanvullen met een derdepijlerpensioen oftewel met individuele pensioenproducten die een individu buiten de arbeidsrelatie om kan afsluiten.
Burgers
Alle personen die rechtmatig verblijven in Nederland en ingezetene van
Nederland zijn en tussen de 15 en 65 jaar zijn, zijn voor de aow verzekerd.
Ook mensen die niet wonen in Nederland, maar er wel werken en belasting
betalen zijn voor de aow verzekerd. De hoogte van de premies voor de
aow zijn inkomensgerelateerd en worden geheven via de inkomensbelasting. Alle ingezeten van Nederland hebben vanaf hun 65ste jaar op grond
van de aow recht op een basispensioen. De hoogte van dit pensioen is gerelateerd aan het minimumloon. De hoogte van dit pensioen is ook gekoppeld aan het aantal jaren dat een persoon woont, werkt en belasting betaalt
in Nederland. Het pensioen wordt gespreid over 50 jaar. Het wordt tussen
het 15de en 65ste levensjaar opgebouwd. Voor ieder jaar dat een persoon
niet verzekerd is, omdat deze persoon in het buitenland woont, werkt en
belasting betaalt, wordt 2% op het pensioen in mindering gebracht.
Nabestaanden (partner en kinderen) kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de anw. De anw is onderdeel van de pensioenvoorziening en het is een inkomensvoorziening voor de nabestaanden van

 Fase (2001) p. 60-61.
 Kamerstukken ii (2005-2006) 30413, nr. 4, p. 1.
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overleden verzekerden. Om als partner in aanmerking te komen voor deze
uitkering moet deze partner geboren zijn voor 1950, of de zorg dragen voor
een kind onder de achttien jaar of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt
zijn. Om als kind in aanmerking te komen voor deze uitkering moeten
beide ouders verzekerd zijn en dient de laatst overleden ouder verzekerd te
zijn voor de anw. De uitkeringen op grond van de anw zijn gekoppeld aan
het minimumloon en kennen een vermogenstoets.
Werknemers
De sociale partners zijn niet verplicht een aanvullend pensioenfonds op te
richten. In principe staat het werkgevers en werknemers vrij afspraken over
een pensioenregeling te maken en binnen de kaders van het arbeidsrecht de
inhoud van de pensioenovereenkomst te bepalen. Niet alle werknemers blijken een aanvullende pensioenregeling te kennen. Zo’n 10% van de werknemers heeft alleen recht op aow, omdat ze in een sector of bedrijf werkzaam
zijn waar aanvullende pensioenfondsen gewoonweg nog niet zijn opgericht.
Deze personen kunnen wel een individuele pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Indien een pensioenfonds
representatief is voor een bedrijfstak, en een pensioenfonds is representatief
als 60% van de werkenden zijn aangesloten, kan het pensioen algemeen
verbindend verklaard worden voor de gehele bedrijfstak. In deze situatie
zijn alle werknemers werkzaam binnen de bedrijfstak verplicht verzekerd
via het bedrijfstakpensioenfonds.
Zelfstandigen
Alle zelfstandigen die rechtmatig verblijven in Nederland, ingezetene van
Nederland zijn en nog geen 65 jaar zijn, zijn voor de aow verzekerd.
Sommige zelfstandigen hebben toegang tot aanvullende pensioenregelingen. Pensioenfondsen voeren de pensioenregeling uit voor iedereen die tot
de werkingssfeer van het fonds wordt gerekend. Ten aanzien van deelname
aan een pensioenregeling bestaat geen keuzevrijheid. Indien men tot de
werkingssfeer wordt gerekend is men verplicht verzekerd voor deze aanvullende pensioenregeling. Wie tot de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds wordt gerekend, bepalen de sociale partners en het is mogelijk
alle werkenden, werknemers en zelfstandigen, verplicht te verzekeren voor
een aanvullend pensioen. Ook is het mogelijk bepaalde groepen werkenden
expliciet uit te sluiten van het pensioenfonds.

 Staatcourant (2006) nr. 80, p. 11.
 Staatcourant (2006) nr. 80, p. 11.
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De zelfstandige stukadoors en terrazzowerkers en de zelfstandigen werkzaam in het natuursteenbedrijf vallen onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds bouwnijverheid. In de Wet verplichte deelneming in
een aanvullend bedrijfspensioenfonds (wpb) is bepaald dat de zelfstandigen
werkzaam in de bedrijfstakken bouw-, hout-, metaal- en schildersbedrijf
verplicht deelnemen aan het betreffende bedrijfstakpensioenfonds. Door
de Wet verplichte deelneming in een aanvullende beroepspensioenregeling (BprW) zijn de zelfstandigen werkzaam in bepaalde beroepsgroepen
verplicht deel te nemen aan de beroepspensioenregelingen die door de
beroepsgroep zijn opgericht. Het betreft zelfstandig werkende huisartsen,
geneeskundig specialisten, apothekers, tandartsen, actuarissen, wisselmakelaars, vroedvrouwen, dierenartsen, fysiotherapeuten, advocaten, notarissen
en loodsen. De aanvullende pensioenregeling van de loodsen bevat naast
een pensioenregeling nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De regeling taakafbakening pensioenfondsen die op 1 juni 2001 in werking is
getreden laat toe dat pensioenfondsen zelfstandigen die niet langer binnen
de werkingssfeer van het bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds vallen
hun pensioenregeling op vrijwillige basis voortzetten. Gedurende drie jaar
na beëindiging van hun dienstbetrekking hebben ze de mogelijkheid te
kiezen voor deze vrijwillige voortzetting.
Ondanks deze wetten en regelingen zijn de meeste zelfstandigen uitgesloten van een aanvullende pensioenregeling. Wel kunnen ze een derdepijlerpensioen afsluiten door een individuele pensioenregeling af te sluiten bij
een aanbieder van pensioenvoorzieningen. Daarnaast kennen de zelfstandigen een fiscale oudedagsvoorziening. De zelfstandigen hebben hun eigen
fiscale spaarregelingen voor een oudedagsvoorziening. In de inkomstenbelasting is voor zelfstandigen de fiscale oudedagsreserve (for) geregeld. Via
de for kan jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij opzij gezet worden.
Deze for valt ook vrij als de onderneming wordt gestaakt en deze regeling
kan gebruikt worden voor een vervroegde uittreding.
7.3

Ziekte

Sociale verzekeringen die de risico’s van ziekte dekken, vallen uiteen in
twee soorten verzekeringen. In de eerste plaats zijn er sociale verzekeringen
die de kosten van ziekte compenseren. Deze verzekeringen gelden voor







Kamerstukken ii, 2000-2001 27 686, nr. 5, p. 6.
Dit pensioenfonds is een slapend pensioenfonds.
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alle burgers. In de tweede plaats is er een sociale verzekering die het risico
van loonderving wegens ziekte dekt. De loondervingsverzekering wegens
ziekte is echter zodanig versoberd dat deze alleen nog van toepassing is op
bepaalde groepen werknemers. Deze verzekering is ‘geprivatiseerd’ in de
zin dat de werkgever verplicht is tijdens de eerste twee ziektejaren het loon
van de ziek geworden werknemer door te betalen. Op grond van artikel
7:629 bw is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat een ziek geworden
werknemer zijn loon krijgt doorbetaald.
7.3.1

Ziektekosten

De kosten van ziekte zijn voor alle burgers verzekerd door middel van de
Zorgverzekeringswet (zvw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten
(awbz). De zvw is per 1 januari 2006 ingevoerd, vervangt de ziekenfondsverzekering (Zfw) en de particuliere ziektekostenverzekering en heeft tot gevolg dat alle burgers dezelfde verzekering tegen de risico van de kosten van
ziekte hebben. Voortaan betalen volwassen een nominale premie en een
inkomensafhankelijke premie voor deze zorgverzekering. Wel betalen de
zelfstandigen, behalve de dga, voor deze ziektekostenverzekering een procentueel lagere inkomensafhankelijke premie van 4,4% van hun inkomen
boven op de nominale premie dan de werknemers, wier hogere inkomensafhankelijke premie van 6,5% van hun inkomen overigens wordt betaald
door de werkgever of de uitkeringsinstantie. De dga’s betalen evenals de
werknemers 6,5%. De awbz is een volksverzekering die alle ingezeten van
Nederland beschermt tegen de bijzondere kosten van ziekte. Het idee achter de awbz is dat alle Nederlanders verzekerd dienen te zijn voor de hoge
kosten van hospitalisering en verzorging in het geval van een chronische
aandoening of handicap.
7.3.2

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De loondervingsverzekering wegens ziekte geldt in principe alleen voor bepaalde groepen werknemers, maar kan door zelfstandigen met een arbeidsverleden in loondienst op vrijwillige basis worden voortgezet. Zelfstandigen
kunnen ook een loondervingsverzekering wegens ziekte bij een particuliere
verzekeraar afsluiten: aangezien ze dit vaak in combinatie doen met een
arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt deze particuliere verzekering in
de volgende paragraaf beschreven.
Verplichte verzekering voor werknemers
Tot 1994 konden werknemers in het geval van ziekte een uitkering op basis
van de zw krijgen. In 1994 is de zw geprivatiseerd in de zin dat de werkge
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ver voortaan verplicht is het loon van een zieke werknemer door te betalen.
Aanvankelijk duurde deze loondoorbetalingverplichting zes weken, maar
deze periode van loondoorbetaling werd al snel verlengd tot 52 weken. Met
de invoering van de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte (wvlbz) op
1 januari 2004 is deze periode verlengd tot 104 weken. De werkgever is wettelijk verplicht 70% van het loon door te betalen. In het eerste ziektejaar is
in veel cao’s besloten 100% van het loon door te betalen.
De zw is niet geheel verdwenen, maar fungeert als een vangnet voor bepaalde groepen werknemers. Als bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst van
een ziek geworden werknemer van rechtswege eindigt, krijgt deze werkloze
werknemer een zw-uitkering. Uitzendkrachten die in de eerste fase van uitzenden zitten, vallen onder het uitzendbeding. Indien deze uitzendkrachten
ziek worden, wordt hun arbeidsovereenkomst beschouwd als ontbonden
door de inlener en krijgt deze groep een zw-uitkering die door het uitzendbureau tot 91% van het laatstverdiende loon wordt aangevuld. Ook
de bevallingsuitkering van 16 weken van vrouwelijke werknemers wordt uit
dit fonds betaald, evenals de uitkering van mensen die arbeidsongeschikt
zijn vanwege een orgaantransplantatie. Tot slot hebben gereïntegreerde
arbeidsongeschikten recht op een zw-uitkering als ze ziek uitvallen. Dit
zw-fonds van het uwv wordt aangewend om de werkgever in bepaalde
gevallen te ontheffen van zijn loondoorbetalingverplichting bij ziekte van
een werknemer.
Vrijwillige voortzetting van de Ziektewet
Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen het risico van loonderving wegens
ziekte, tenzij ze zelf een private loondervingsverzekering wegens ziekte hebben afgesloten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Zelfstandigen
met een verleden als werknemer hebben de mogelijkheid vrijwel gelijk na
hun overgang van werknemerschap naar zelfstandig ondernemerschap deze
zw-verzekering op vrijwillige basis voort te zetten. Eveneens kunnen deze
zelfstandigen, zoals in de volgende paragraaf wordt uiteengezet, de wao- of
wia-verzekering op vrijwillige basis voortzetten. Indien de zelfstandige zich
binnen vier weken na start van de onderneming aanmeldt, dient het uwv
deze zelfstandige zonder keuring te accepteren. De zelfstandige bepaalt
vervolgens zelf de hoogte van het te verzekeren bedrag. Deze hoogte is wel
gekoppeld aan de te verwachte hoogte van de winst.
In de praktijk is deze vrijwillig voortgezette zw-verzekering even duur
als een particuliere verzekering, maar deze verzekering kent wel betere
voorwaarden dan een particuliere verzekering. Een zw-uitkering kan bijvoorbeeld al na drie ziektedagen ingaan, maar een zelfstandige kan ook een
andere wachttijd overeenkomen. Deze zw-verzekering keert na de wachttijd 70% van het verzekerde inkomen uit. Deze uitkering is gemaximeerd
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op € 165 per dag (2004). Van de mogelijkheid de zw vrijwillig voor te zetten wordt door de zelfstandigen met een verleden in loondienst nauwelijks
gebruik gemaakt en de verklaring hiervoor is de onbekendheid van de
mogelijkheid. Dat zo weinig zelfstandigen gebruik maken van deze mogelijkheid wordt nader uiteengezet in paragraaf 7.4.1., aangezien de vrijwillige
voortzetting van zw-verzekering vaak wordt gecombineerd met de vrijwillige voortzetting van de wao- of wia-verzekering.
7.4

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een situatie van niet-werken veroorzaakt door fysieke of psychische belemmeringen aan de kant van de werkende. Er is
sprake van arbeidsongeschiktheid als een persoon niet meer hetzelfde werk
(gangbare arbeid) kan verrichten en daardoor niet meer hetzelfde inkomen
kan verdienen als een gezond persoon met eenzelfde opleiding en werkervaring. Dit is het geval bij ziekte en handicap en -hoewel het geen vormen
van arbeidsongeschiktheid zijn- bij zwangerschap of bevalling.
De sociale verzekering voor werknemers die verzekert tegen de risico’s
van loonderving als het gevolg van arbeidsongeschiktheid is gebaseerd op
begrip risque social oftewel sociaal risico. Het is niet relevant in welke
sfeer de inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid is ontstaan.
Ongeacht of deze schade is geleden in de privé- of arbeidssfeer heeft een
werknemer recht op een uitkering. Uit de berekeningen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (cbs) blijkt dat in 2003 946.400 van alle 1.582.000
uitkeringen een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid is. 390.500 individuen genoten een bijstandsuitkering, 272.300 mensen een werkloosheidsuitkering en 31.300 een ioaw/ioaz-uitkering.
Ondanks dit hoge aantal arbeidsongeschikten is Nederland geen ‘ziek’
land. Het hoge aantal arbeidsongeschikten laat zich eerder verklaren door
de ‘gunstige’ voorwaarden van deze verzekering. Een persoon die aanspraak maakt op een werkloosheids- of bijstandsuitkering wordt regelmatiger gecontroleerd dan een persoon die aanspraak maakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tevens is de arbeidsongeschiktheidsverzekering een
langdurige of riantere uitkering dan de respectievelijk een werkloosheids- of
een bijstandsuitkering.







Lagerveld, Minderhoud & Zwinkels, 2004, p. 9-10, Wiselius & Wewer (2004) p. 22.
Noordam (2004) p. 202.
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Risque professionnel vs. risque social
Nederland is een buitenbeentje met een arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor werknemers die is gebaseerd op sociale risico’s. In de meeste landen
is deze verzekering gebaseerd op het risque professionnel, op bedrijfsrisico’s, al
dan niet in combinatie met elementen van risque social. Wil een werkende in
aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan dient
de schade in de beroepssfeer (beroepsziekten en bedrijfsongevallen) te liggen. In Nederland hoeft de schade niet per se in de beroepssfeer te liggen,
ook schade opgelopen in de privé-sfeer is verzekerd.
Sinds 1990 staat het principe van risque social onder druk. Enerzijds heeft
deze druk te maken met een herschikking van financiële verantwoordelijkheden. In toenemende mate wordt de werkgever financieel verantwoordelijk geacht voor de arbeidsongeschiktheidvolume in zijn bedrijf. Anderzijds
ligt het principe van risque social onder vuur door de toegenomen overheidsaandacht voor activering en reïntegratie. In de jaren zestig en zeventig is
de hoofdtaak van verzorgingsstaat inkomensbescherming, sinds de jaren negentig is de nadruk meer op activering en reïntegratie komen te liggen.
De verschillen tussen een werknemer en een zelfstandige zijn groot wat
arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft. De werknemer is verplicht en
volledig verzekerd tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico en de zelfstandige is niet verplicht verzekerd. Vaak is de zelfstandige slechts gedeeltelijk
verzekerd tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico, omdat een volledige verzekering te duur is of onmogelijk te regelen is. De verschillen tussen werknemers en zelfstandigen wat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betreft
vallen terug op voeren op opvattingen over wat een sociaal risico is en wat
een persoonlijk risico is. Het arbeidsongeschiktheidsrisico van een werknemer wordt gezien als een sociaal risico, als een risico dat gedragen dient te
worden door de samenleving, terwijl het arbeidsongeschiktheidsrisico van
de zelfstandige wordt gezien als een ondernemersrisico, een persoonlijk
risico waarvoor de samenleving niet verantwoordelijk is.
Het scherpe onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen wat arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft is juridisch mogelijk. De wetgever
bepaalt de personenkring voor de verzekering en het is mogelijk bepaalde
groepen uit te sluiten. De afwezigheid van een verplichte en collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen kan de transitie tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap frustreren. Gezien
de beschikbare data vallen veel werknemers arbeidsongeschikt uit, terwijl slechts weinig zelfstandigen langdurig arbeidsongeschikt uitvallen.
Arbeidsongeschiktheid is een relatief groot risico voor werknemers en een

 Fluit & Wilthagen (2001) p. 107, 119-122.
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relatief gering risico voor de zelfstandigen. De meeste zelfstandigen zijn
zelden ziek en indien mogelijk wordt door de zelfstandige tijdens ziekte
zoveel mogelijk doorgewerkt. Een verklaring voor het doorwerken tijdens
ziekte is het gegeven dat het gros van de zelfstandigen geen loon krijgt
doorbetaald tijdens ziekte en dat slechts de helft van de zelfstandigen zich
verzekerd heeft voor het risico van loonderving wegens ziekte. Stoppen met
werken tijdens ziekte is voor veel zelfstandigen geen optie, met name niet
als ze geen spaargeld hebben of geen partner op wiens inkomen ze kunnen
terugvallen.
wao, wia en waz
In deze paragraaf wordt eerst aandacht besteed aan de wia die per 1
januari 2006 de wao heeft vervangen. De wia is in principe uitsluitend
van toepassing op de werknemers, maar kan door zelfstandigen met een
arbeidsverleden in loondienst op vrijwillige basis worden voortgezet. Deze
vrijwillige voorzetting van de wia wordt door de wetgever gezien als een
hulpmiddel voor arbeidsongeschikt geraakte werknemers bij de start van
een eigen onderneming. Vervolgens wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de waz, de verplichte loondervingsverzekering wegens arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Deze waz is in 2004 opgeheven voor
nieuwe gevallen van arbeidsongeschiktheid. De waz is door zelfstandigen
te vervangen met een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of een
vangnetregeling.
Tabel 7.4: Volume ontwikkeling arbeidsongeschiktheid (x 1.000)
wao-uitkeringen

2004

2005

2006

766,7

687,3

606,5

wia iva (Inkomensvoorziening volledig
arbeidsongeschikten)

14,1

wia wga (werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsongeschikten)

8,6

waz-uitkeringen (exclusief
zwangerschapsuitkering)

55,5

53,8

49,3

Wajong-uitkeringen

142,5

144,7

147,8

Samenloop

-14,1

-12,9

- 12,0

Bron: uwv (2005)

 Veerman (2003) p. 20.
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In 2005 is het aantal wao-uitkeringen afgenomen, doordat door de invoering van de Wet verlening loondoorbetaling bij ziekte (wvlbz) er in dat
jaar geen nieuwe instroom was. De verwachting is dat in 2006 het aantal
wao-uitkeringen verder zal afgenomen, doordat nieuwe instroom gebruik
maakt van de wia in plaats van de wao. Nieuwe instroom wordt vanaf
2006 afhankelijk van de mate en duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid ingedeeld bij de iva of wga. Het aantal waz-uitkeringen nam af doordat vanaf 1 augustus 2005 het onmogelijk is geworden in te stromen in de
waz. Het aantal Wajong-uitkeringen nam evenredig de ontwikkeling van
het aantal 18-jarigen toe.
7.4.1

Publieke regelingen voor werknemers

Een werknemer komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking als deze na een periode van 104 weken van ziekteverlof wordt gekeurd
door het uwv. De wia is een arbeidsongeschiktheidsstelsel dat in tegenstelling tot de wao niet uitgaat van arbeidsongeschiktheid, maar van arbeidsvermogen. De nadruk ligt niet langer op wat iemand niet meer kan, maar
op wat iemand nog wel kan. De wia is een stelsel waarin de activering
van en de inkomensbescherming van werknemers met arbeidsbeperkingen
voorop staan.
In de wia wordt onderscheid gemaakt tussen duurzame en volledige arbeidsgeschiktheid en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Alleen werknemers
die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn krijgen een volledige uitkering.
De hoogte van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers
is maximaal 70% van hun laatstverdiende loon. Mensen die gedeeltelijk
arbeidsgeschikt zijn, kunnen deze uitkering aan vullen met een andere
uitkering of - nog beter - met inkomsten uit arbeid. De groep gedeeltelijk
arbeidsgeschikten krijgt hulp bij het vinden van werk. Als ze gedeeltelijk
weer aan het werk gaan, krijgen ze een aanvulling op het loon. Werken
met loonaanvulling is altijd financieel voordeliger dan niet werken met een
uitkering. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, zijn
volledig aangewezen op een ww-uitkering, want deze groep komt niet langer in aanmerking voor een wia-uitkering. De wia geldt niet voor mensen
die voor 1 januari 2006 al een wao-uitkering hebben.
Werkgevers worden gestimuleerd gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst
te nemen, doordat ze bij ziekte van deze werknemer niet verplicht zijn het
loon van deze werknemer door te betalen. Met de invoering van de wia is

 uwv (2005) p. 7.
 Kamerstukken ii, 2005-2006, 30 318, nr. 3, p. 1.
 Kamerstukken ii, 2005-2006, 30 318, nr. 3, p. 34.
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de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten (rea) ingetrokken. Voorzieningen
voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten worden voortaan verstrekt op grond
van de wia. Dit geldt ook voor mensen die al gebruik maakten van zo’n
voorziening.
Vrijwillige voortzetting van de verzekering
Met de inwerkingtreding van de wia ten opzichte van de wao wordt wat de
vrijwillige voortzetting van deze verzekering betreft geen beleidswijziging
beoogd. Op basis van artikel 2.2.1 van de wia dient het uwv bepaalde
zelfstandigen verplicht toe te laten tot de vrijwillige zw- en/of wia-verzekeringen. Het betreft een persoon wiens verplichte verzekering is geëindigd
en die als zelfstandige werkzaamheden verricht of gaat verrichten, of als
echtgenoot van de zelfstandige meewerkt of mee gaat werken, indien deze
persoon jonger is dan 65 jaar, in Nederland woonachtig is en gedurende
één jaar onmiddellijk voorafgaande aan het einde van zijn verplichte verzekering, onafgebroken, al dan niet in Nederland, op grond van een wettelijke regeling een voorziening tegen de financiële gevolgen van ziekte en
arbeidsongeschiktheid verzekerd is geweest.
Indien de zelfstandige zich binnen vier weken na start van de onderneming meldt, dient het uwv hem zonder medische keuring te accepteren.
Het uwv heeft een acceptatieplicht. De zelfstandige bepaalt vervolgens zelf
de hoogte van het te verzekeren bedrag. Deze hoogte is wel gekoppeld aan
de te verwachten hoogte van de winst en gemaximeerd. In de praktijk is
deze vrijwillig voorgezette wia-verzekering even duur als een particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar deze verzekering kent in tegenstelling tot een particuliere verzekering geen uitsluitingen. Ook bepaalt de
zelfstandige of hij zowel voor zw als de wia of alleen voor de wia verzekerd
is. De wia kent immers een wachttijd van twee jaar.
Weinig vrijwillige voortzettingen van verzekeringen
Tweederde van de startende ondernemers was daarvoor werkzaam in loondienst. In principe zouden veel startende ondernemers gebruik kunnen
maken van de vrijwillige voortzetting van de zw en de wia, maar weinig
startende ondernemers maken gebruik van deze mogelijkheid. Ondanks de
gedegen voorwaarden van de vrijwillig voortgezette zw- en/of wia verze Kamerstukken ii, 2005-2006 30 318, nr. 3, p. 13, Lagerveld, Minderhout & Zwinkels (2004)
p. 10.
 Kamerstukken ii, 2004-2005, 30 034, nr. 2, p. 8.
 Wiselius & Wewer (2004) p. 22.
 Evers, De Haan & Smulders (1998) p. 120-121, Zwinkels (2000).
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kering heeft slechts 6% van de zelfstandigen een vrijwillig voortgezette zwen/of wia-verzekering. De reden hiervoor is de onbekendheid van deze
verzekering. Het uwv stimuleert werknemers die de overstap maken naar
zelfstandig ondernemerschap nauwelijks te kiezen voor deze verzekering.
Een geïnterviewd bestuurslid van de fnv zbo, de vakbond voor zelfstandigen in de bouwnijverheid, is bekend met deze mogelijkheid en adviseert
startende ondernemers in de bouw gebruik te maken deze optie, omdat de
voorwaarden van deze vrijwillige verzekeringen, zoals hij zegt, gunstiger
zijn dan de voorwaarden van particuliere verzekeringen.
De wetgever is een voorstander van de mogelijkheid van vrijwillige voorzetting van de wia-verzekering voor arbeidsongeschikt geraakte werknemers die als zelfstandigen willen gaan werken. Deze vrijwillige verzekering
draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap voor
personen met een verhoogd gezondheidsrisico voor wie de overstap van
werknemer naar zelfstandig ondernemerschap anders te groot zou zijn. Een
andere voorstander van de vrijwillige voorzetting van de zw en wia voor
zelfstandigen met een werknemersverleden is de ser. Deze adviesraad denkt
dat het aantal vrijwillige verzekeringen zal toenemen. Niet alleen omdat het
overheidsbeleid in toenemende mate is gericht op de bevordering van de
transitie van werknemerschap naar zelfstandig ondernemerschap, maar ook
omdat zelfstandigen moeite ondervinden het risico van loonderving wegens
ziekte en arbeidsongeschiktheid op de particuliere verzekeringsmarkt onder
te brengen.
7.4.2

Starten vanuit een wia-uitkering

De aandacht van de wetgever voor zelfstandig ondernemerschap past in
een bredere Europese trend. De belangstelling van de eu voor het zelfstandig ondernemerschap gaat terug tot de tijden van hoge werkloosheidcijfers.
Begin van de jaren negentig stelt de eu dat het zelfstandig ondernemerschap de manier is werklozen en arbeidsgehandicapten weer aan het werk
te krijgen.
Het starten van een eigen bedrijf wordt gezien als een geschikt reïntegratietraject voor arbeidsongeschikt geworden werknemers. Het starten
van een eigen bedrijf biedt in sommige gevallen meer mogelijkheden tot
reïntegratie dan het werken in loondienst. Zelfstandigen kunnen thuiswerken en hun werkuren aanpassen aan hun gezondheidsproblemen. Volgens

 Lagerveld, Minderhoud & Zwinkels, 2004, p. 9-10, Wiselius & Wewer (2004) p. 22.
 Kamerstukken ii, 2004-2005, 29 800 xv, nr. 80, p. 9.
 Bijlage bij Besluit Europese Raad over de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2002, 18
februari 2002.
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een geïnterviewde medewerker van Breed Platform Verzekerden en Werk
(bpvw) overwegen mensen met gezondheidsproblemen te kiezen voor het
zelfstandig ondernemerschap, omdat het hun de mogelijkheid biedt hun
werk aan hun beperkingen aan te passen. Een eigen onderneming biedt de
mogelijkheid flexibele uren te werken of thuis te werken waar een ondersteunende partner aanwezig is. Zelfstandig ondernemerschap kan belemmeringen verminderen of zelfs wegnemen. Ook overweegt een deel van
deze groep het zelfstandig ondernemerschap, omdat ze denken dat ze geen
baan in loondienst zullen vinden.
Zelfstandigen die hun onderneming starten vanuit een arbeidsongeschikte positie en een wao- of wia-uitkering hebben, kunnen indien ze uitvallen
vanwege dezelfde gezondheidsklachten terugvallen op hun oorspronkelijke
wao- of wia-rechten. De Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet rea) die op 1 januari 1998 in werking is getreden biedt arbeidsgehandicapten een aantal instrumenten om hun kansen op de arbeidsmarkt
te verbeteren. Sinds de invoering van de wia op 1 januari 2006 vallen deze
rea-instrumenten onder de wia. Arbeidsgehandicapten die een eigen onderneming opzetten komen in elk geval op grond van het Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten (Bsa) in aanmerking voor een starterskrediet
in de vorm van een rentedragende lening of een borgstelling. Deze startende ondernemers komen in aanmerking voor een inkomenssuppletie. Als het
inkomen van de zelfstandige lager is dan de theoretische verdiencapaciteit,
wordt dit voor de maximale duur van vier jaar aangevuld. De aanvulling
van hun inkomen is maximaal 20% van de theoretische verdiencapaciteit.
Het inkomen plus de inkomenssuppletie mag nooit meer bedragen dan
het inkomen dat de zelfstandige verdiende, voordat deze arbeidsongeschikt
werd.
Slechts weinig personen met een wao- of wia-uitkering kiezen voor het
zelfstandig ondernemerschap. Vanuit de wao of wia starten jaarlijks zo’n
50 tot 150 personen een eigen onderneming. Jaarlijks starten wel zo’n 5.000
ww-gerechtigden en zo’n 1.500 tot 2.000 bijstandsgerechtigden een eigen
onderneming. Jaarlijks start 10% van alle startende ondernemingen vanuit
een uitkeringsituatie en deze starters doen het even goed als individuen
die starten vanuit een baan of een opleiding. Het succes van een eigen
onderneming starten vanuit een uitkeringsituatie dient niet te worden overdreven: het aantal starters dat vanuit uitkering start is slechts 0,5% van alle
1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden in Nederland. Daarmee is het aantal
uitkeringsgerechtigden dat kiest voor het zelfstandig ondernemerschap afgenomen. In de periode 1991-1998 schommelde het percentage uitkeringsgerechtigden dat jaarlijks geheel of gedeeltelijk uitstroomt naar inkomsten
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uit zelfstandig ondernemerschap schommelt tussen de 2,4% en 3,1%. Er is
geen sprake van een grote uitstroom van uitkeringsgerechtigden richting
het zelfstandig ondernemerschap.
Weinig arbeidsongeschikte personen zeggen zich te laten weerhouden
van het starten van een onderneming door het risico van onvoldoende
inkomenszekerheid, vanwege de financiële reïntegratieregelingen die de
wetgever voor deze groep heeft getroffen. De voornaamste reden af te zien
van het starten van een eigen onderneming zijn de lichamelijke en psychische beperkingen van deze uitkeringsgerechtigden. Velen ervaren te grote
gezondheidsklachten om te kunnen starten. De kans dat mensen die hun
gezondheid als een groot probleem ervaren gaan werken is tien keer kleiner
dan bij hen die weinig of geen gezondheidsklachten ervaren. Daarnaast
is de duur van de uitkering van invloed op de keuze voor het zelfstandig
ondernemerschap. Hoe langer een persoon is aangewezen op een uitkering
en niet actief deelneemt aan de arbeidsmarkt, hoe meer deze persoon zich
berust in zijn situatie. 
7.4.3

Publieke regelingen voor zelfstandigen

Tot voor kort werd arbeidsongeschiktheid gezien als een sociaal risico voor
de zelfstandigen, maar tegenwoordig wordt dit risico gezien als een individueel risico van de zelfstandigen. Van 1 oktober 1976 tot 1 augustus 2004
waren de zelfstandigen verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid,
eerst op grond van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw) en van
1 januari 1998 tot 1 augustus 2004 op grond van de waz. Sinds augustus
2004 dienen zelfstandigen zich te verzekeren tegen dit arbeidsongeschiktheidsrisico op de particuliere verzekeringsmarkt. Ook kunnen ze, indien
ze in het verleden werkzaam waren als werknemers, de wia op vrijwillige
basis voortzetten of kunnen ze ervoor kiezen in te teren op hun eigen
vermogen.
aaw
Teneinde de lasten zo breed mogelijk te dragen was de aaw vormgeven als
een volksverzekering. Deze verzekering trad in werking op 1 oktober 1976
en was van rechtswege van toepassing op alle werknemers, zelfstandigen
en anderen die betaalde arbeid verrichten tot de leeftijd van 65 jaar. De
aaw gold niet voor vrouwen die recht hadden op een weduwepensioen of
een tijdelijke weduwe-uitkering en gold tot 1979 ook niet voor gehuwde
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vrouwen. De aaw kende dezelfde wachttijd en berekeningswijze van het
arbeidsongeschiktheidspercentage als de voor de werknemers geldende kopverzekering, de wao die als een aanvulling op de aaw werd verstrekt aan
werknemers.
Er waren tal van principiële en pragmatische redenen zelfstandigen toe te
laten tot de aaw. Destijds was de wetgever van mening dat de zelfstandigen
evenals de werknemers een reëel risico liepen op inkomensderving wegens
langdurige arbeidsongeschiktheid. Een andere reden was dat zelfstandigen
onvoldoende mogelijkheden hadden dit risico op een vrijwillige basis te verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. Daarnaast werd het
destijds onmogelijk gevonden een eenduidige definitie van de zelfstandigen
te geven, waardoor het lastig was een afzonderlijke publieke arbeidsongeschiktheidsregeling voor deze groep te treffen. Een afzonderlijke regeling
vereist een individuele registratie van alle verzekerden wat veel administratieve rompslomp en kosten meebrengt. Tot slot was het praktisch onmogelijk voor de groep die bij de invoering van de regeling al arbeidsongeschikt
was een overgangsregeling te treffen. De bovengenoemde redenen die
ook vandaag de dag van toepassing zijn op de zelfstandigen, waren destijds
voldoende grond van de aaw geen werknemersverzekering te maken, maar
een volksverzekering.
Op 1 januari 1998 werd de Wet Pemba ingevoerd. Deze wet bracht een
nieuwe financieringsstructuur van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
mee. Het doel van deze wet was het aantal arbeidsongeschikte personen
terug te dringen. In toenemende mate werd een beroep gedaan op de aaw
en de wao. De Wet Pemba houdt in dat de wao-premie op een andere
wijze wordt berekend dan in het verleden. Bovendien wordt deze premie
niet meer door de werknemer en de werkgever samen, maar uitsluitend
door de werkgever betaald. Aangezien de wao van 1976 tot 1998 slechts
een kleine kopverzekering op de aaw was, ging met het aanbrengen van
premiedifferentiatie in de wao voor bedrijven een te kleine financiële prikkel uit om de instroom in de wao te beperken. Van de wao, als kopverzekering van de aaw, ging te weinig financiële prikkels uit. De aaw stond
de werking van de Wet Pemba in de weg en is komen te vervallen. Sinds
1 januari 1998 vallen de werknemers onder de wao, de jonggehandicapten
onder de Wajong en van 1 januari 1998 tot 1 augustus 2004 vielen de zelfstandigen, de in de onderneming meewerkende partners en de dga’s onder
de waz. Voor de zelfstandigen werd de aaw vervangen door de waz.
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waz
De waz was een aparte regeling voor de zelfstandigen. De waz werd in
1998 ingevoerd, omdat de wetgever een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandigen wilde behouden. Een belangrijke reden
hiervoor was dat de verzekeraars geen betaalbare verzekeringen konden
garanderen voor alle zelfstandigen. Om te voorkomen dat alleen ‘slechte’
risico’s -zelfstandigen met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheidzich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en de zelfstandigen die hun
risico’s te laag inschatten zich niet verzekeren, had de waz een verplicht
karakter.
De waz was een bescheiden uitkering op bijstandsniveau die werd uitgekeerd aan zelfstandigen die jonger dan 65 jaar zijn en langer dan 52 weken
meer dan 25% arbeidsongeschikt zijn. Om in aanmerking te komen voor
een waz-uitkering diende de zelfstandige het uwv na dertien weken van
ziekte of arbeidsongeschiktheid in te lichten over zijn gezondheidssituatie.
Anders dan de uitkering op bijstandsniveau waren de premies voor de waz
wel gekoppeld aan het genoten inkomen. Evenals de wao kende de waz
een wachttijd van 52 weken. In deze wachtperiode dienden de zelfstandigen in te teren op het eigen vermogen of aanspraak te maken op een particuliere verzekering die was afgesloten om dit wachtjaar te overbruggen.
Tot 1 januari 2004 konden arbeidsongeschikt geraakte zelfstandigen die in
het wachtjaar van de waz vanwege gezondheidsredenen niet of beperkt in
staat zijn hun bedrijf of beroep uit te oefenen, tot het moment waarop het
waz-besluit werd genomen aanspraak maken op een bijstanduitkering voor
hun levensonderhoud. Deze mogelijkheid was vastgelegd in de Algemene
Bijstandswet (abw).
De schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid vond in de waz
evenals bij de wao/wia plaats aan de hand van het verlies aan inkomen.
De mate van arbeidsongeschiktheid is een kwestie van inkomensvergelijking. De waz dekt niet de arbeidsbeperkingen of een gefixeerd verlies
aan verdienvermogen, maar het verdienvermogen dat de werkende feitelijk heeft verloren. Dit verloren verdienvermogen wordt bepaald door zijn
maatmaninkomen te vergelijken met de resterende verdiencapaciteit. Het
maatmaninkomen staat voor het inkomen dat de werkende met arbeid
had kunnen verdienen, indien geen arbeidsbeperkingen waren opgetreden.
Deze maatman wordt vergeleken met wat de zelfstandige nog kan verdienen, hetzij in de eigen onderneming, hetzij in loondienst. De waz gaf
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alleen recht op uitkering als iemand feitelijk inkomen had en dit inkomen
daadwerkelijk miste omdat hij arbeidsongeschikt was geworden. De hoogte
van de uitkering was afhankelijk van de winst of het inkomen uit arbeid.
Het fenomeen afzakken
Veel arbeidsongeschikt geworden zelfstandigen worden geconfronteerd met
het fenomeen afzakken. Zelfstandigen zakken regelmatig af, omdat ze ten
gevolge van hun arbeidsbeperkingen langzaamaan ander werk gaan doen,
dat minder inkomenswaarde heeft dan het werk dat ze verrichten toen ze
nog gezond waren. Afzakken is een geleidelijk proces dat veelal plaatsvindt
zonder het besef dat de betreffende zich bij het uwv als een arbeidsongeschikte zelfstandige had kunnen melden. Het effect van dit proces is dat de
laatst verrichte arbeid als maatmanarbeid wordt gezien met alle financiële
gevolgen van dien. Teneinde het fenomeen afzakken te voorkomen wordt
uitgegaan van de arbeid die de zelfstandige verrichtte toen deze nog geen
arbeidsbeperkingen kende.
Cijfers rondom de waz
Een exact cijfer van het aantal waz-verzekerden valt niet te geven. De
premie-inning van de waz geschiedde via de Belastingdienst, waardoor
het uwv de verzekeringspopulatie niet administreerde. De schatting is dat
ongeveer 1 miljoen personen verzekerd voor de waz waren. Deze schatting
is gebaseerd op het aantal premieaanslagen van de Belastingdienst. De
groep waz-verzekerden bestond uit zo’n 600.000 tot 700.000 zelfstandigen
(waaronder zo’n 90.000 tot 130.000 dga’s) en zo’n 300.000 vrije beroepsbeoefenaars. Het totale aantal waz-verzekerden is slechts in één jaar gemeten.
In 1998 waren 872.000 mensen verplicht verzekerd voor de waz.
Tabel 7.4.3.1: Gemiddeld fiscaal loon/winst (x 1.000)
1999

2000

2001

2002

2003

Zelfstandigen

23,8

26,0

25,1

26,2

26,1

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s)

41,4

42,5

45,1

47,0

48,5

Bron: Statline (2006)
In bovenstaande tabel wordt het gemiddelde loon en de gemiddelde winst
van respectievelijk de zelfstandigen en de dga’s gegeven en blijkt dat de
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zelfstandigen minder verdienen dan de dga’s. De hoogte van het loon of de
winst was van belang voor de premiebetaling voor de waz. De waz kende
een ondergrens en een bovengrens. Personen met een inkomen lager dan
€ 13.160 per jaar hoefden geen premies voor de waz te betalen. Uit de
waz-aangiften van 1998 blijkt dat iets meer dan helft van de personen die
een waz-aangifte hadden gedaan een inkomen verdienden dat onder de
ondergrens van € 13.160 lag. Meer dan de helft van de verzekerden hoefde
geen waz-premie te betalen. Voor deze groep was de waz een gratis verzekering. Tot deze groep behoorden veel beroepsbeoefenaars. Ruim 18% van
de personen die aangifte voor de waz deden, hadden een inkomen boven
de bovengrens van € 38.118 per jaar en betaalden de volledige waz-premie.
Tot deze groep behoorden veel dga’s. In de periode van 1998-2004 werd
meer waz-premie geïnd, dan in totaal aan waz- uitkeringen werd uitgegeven. Het saldo van het waz-fonds bedroeg in 2004 ruim één miljard euro.
Slechts 5% van de één miljoen waz-verzekerden had daadwerkelijk een
waz-uitkering. Van de wao-verzekerden had bijvoorbeeld 10% een waouitkering. Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gaat uit
van respectievelijk 7% en 12%. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de
waz slechts een geringe in- en uitstroom kende.
Tabel 7.4.3.2: Instroom, uitstroom en lopende uitkeringen waz (x 1.000)
2004

2005

2006

Instroom

6,2

5,1

2,3

Uitstroom

6,6

6,8

6,8

55,5

53,8

49,3

Lopende uitkeringen

Bron: uwv (2005)
Ongeveer 57.000 personen (inclusief de vrouwelijke zelfstandigen die voor
een bevallingsuitkering een beroep op de waz deden) maakten gebruik
van deze regeling. Jaarlijks stroomden zo’n 7.000 personen in de waz en
jaarlijks stroomden ook weer zo’n 7.000 personen uit de waz. Sinds 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang waz van kracht. Arbeidsongeschikte
zelfstandigen konden tot 1 augustus 2005 instromen in de waz. De instroom
van latere datum dan 1 augustus 2005 bestaat uit arbeidsongeschikte zelfstandigen met oude rechten. De uitstroom uit de waz blijft constant door
de herbeoordeling van de waz-gerechtigden.
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Niet veel mensen vroegen een waz-uitkering aan en van de groep mensen die wel een uitkering aanvroegen, werden ook nog eens veel aanvragen
afgewezen. In 1999 bijvoorbeeld werd zo’n 33% van de waz-aanvragen
afgewezen. Dat niet iedere waz-verzekerde bij arbeidsongeschiktheid een
waz-uitkering aanvroeg, was het gevolg van de rompslomp rond de aanvraag van de waz en de onbekendheid met de waz. Het totale aantal
personen met een gehele of gedeeltelijk waz-uitkering is sinds de invoering
van de waz vrijwel constant geweest. De gemiddelde leeftijd van een wazuitkeringsgerechtigde is 55 jaar, 70% van deze gerechtigden is een man en
slechts 5% van de mensen met een waz-uitkering werkt.
In 2002 had 67% van de waz-uitkeringsgerechtigden al langer dan vijf
jaar een uitkering oftewel een uitkering die langer loopt dan de waz op dat
moment bestond. 67% van de waz-uitkeringen is in feite een overgenomen
aaw-uitkering. Dit wordt de staartlast van de aaw genoemd. Deze aawstaartlast verlaagt het percentage zelfstandigen dat een waz-uitkering heeft
aanzienlijk. Van de nog steeds lopende waz-uitkeringen is 62% vanwege
volledige arbeidsongeschiktheid en 38% vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De laatste jaren hielden de volledige en gedeeltelijke uitkeringen
binnen de waz elkaar in evenwicht. Ook nam het aantal claims af. De
waz kende evenals de wao een trend van teruglopende mate van arbeidsongeschiktheid, wegens de strenger wordende claimbeoordeling bij deze
verzekeringen.
Aanvullende verzekeringen
De waz kende een wachttijd van een jaar. Het was een uitkering op bijstandsniveau die aangevuld kon worden met particuliere verzekeringen,
zowel in het eerste (wacht)jaar als in de daaropvolgende jaren. Wilden de
zelfstandigen geduurde het eerste ziektejaar (het wachtjaar) voorzien zijn
van een inkomen, dan dienden ze dit risico van loonderving verzekerd
te hebben op de particuliere verzekeringsmarkt. Als ze een aanvullende
verzekering bovenop de waz wilden afsluiten, waren ze aangewezen op de
particuliere verzekeringsmarkt. De zelfstandigen verzekerden zich regelmatig tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid in het eerste
jaar en waren aanvullend verzekerd tegen die arbeidsongeschiktheidsrisico
voor de verdere jaren. Deze aanvullende particuliere verzekeringen staven de opvatting van de wetgever dat het arbeidsrisico, dat de waz dekt,
particulier goed te verzekeren is. In 2001 was 46% van de zelfstandigen
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aanvullend verzekerd tegen het risico van loonderving wegens ziekte en
arbeidsongeschiktheid. Van deze groep had 87% deze aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering ondergebracht bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, terwijl 13% een vrijwillige verzekering bij het uwv had afgesloten. Een deel van deze zelfstandigen had zich verzekerd om het eerste
ziektejaar, waarin de waz niet uitkeert, te overbruggen. Een ander deel had
een aanvullende verzekering vanaf het tweede ziektejaar afgesloten, omdat
ze de waz-uitkering niet toereikend vonden.
De premies voor deze aanvullende verzekeringen waren afhankelijk van
de hoogte van de winst en de risico’s die een zelfstandige loopt, zoals
gezondheid, leeftijd en beroep. De premies voor aanvullende verzekeringen tegen loonderving bij langdurige arbeidsongeschiktheid verschilden per
branche. De premies voor personen werkzaam in de bouwnijverheid en de
medische vrije beroepen zijn aanzienlijk hoger dan de premies voor personen werkzaam in de detailhandel. Ook zijn deze premies in de loop der tijd
toegenomen. In 1999 was de gemiddelde maandpremie voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling nog € 176, in 2002 al € 296. In 2002
betaalden de zelfstandigen gemiddeld € 3.552 per jaar aan premies voor
deze aanvullende verzekeringen. Voor het niet afsluiten van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt in een onderzoek door 63%
van de ondervraagden als reden gegeven, dat deze verzekeringen voor hen
te duur zijn.
De afschaffing van de waz
Teneinde de arbeidsparticipatie verder te bevorderen wordt in 2003 in het
Hoofdlijnenakkoord overeengekomen dat de werking van de socialezekerheidsregelingen moet worden verbeterd en daartoe dient de wao te worden
aangepast. Zo is per 1 januari 2004 de loondoorbetalingsverplichting van de
werkgever verlengd van 52 weken tot 104 weken en is per 1 januari 2006 de
wao vervangen door de wia. De waz is per 1 augustus 2004 met de invoering van Wet einde toegang verzekering waz grotendeels afgeschaft. Alleen
lopende waz-uitkeringen worden voortgezet. Nieuwe gevallen -personen
die na 1 augustus 2005 (na het eerste wachtjaar) arbeidsongeschikt rakenkunnen geen aanspraak meer maken op een waz-uitkering
In de memorie van toelichting bij de Wet einde toegang verzekering waz
wordt als legitimering voor afschaffing van de waz het feit gegeven, dat in
een aantal Europese landen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelf-
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standigen niet langer de verantwoordelijkheid van de overheid worden gevonden. Nu is het niet altijd verstandig te kijken naar wat andere Europese
landen doen, aangezien de Europese socialezekerheidsstelsels onderling
nogal verschillen. Geen enkel Europees land kent bijvoorbeeld zo’n uitgebreide regeling voor het risico van loonderving wegens arbeidsongeschiktheid als Nederland. De wetgever heeft nog twee andere redenen gevonden
om de afschaffing van de waz te motiveren. In de eerste plaats kan de
overheid de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen afstoten,
omdat dit risico goed privaat is te verzekeringen. Overheidsbemoeienis is
alleen gewenst als een bepaalde activiteit privaat niet goed verricht kan
worden. In de tweede plaats kunnen deze verzekeringen aan de markt worden gelaten, omdat de zelfstandigen uitdrukkelijk hebben gekozen voor het
ondernemerschap en de risico’s en de kansen die daarbij horen. Deze twee
argumenten voor de afschaffing van de waz zijn in feite veronderstellingen.
Voor bepaalde groepen zelfstandigen is het arbeidsongeschiktheidsrisico
helemaal niet goed privaat te regelen. Ook kiest niet iedere zelfstandige zo
nadrukkelijk voor het ondernemerschap als de wetgever veronderstelt.
Dat de waz is afgeschaft, stuitte aanvankelijk nauwelijks op protesten.
Veel zelfstandigen vonden de premies voor de waz te hoog en de uitkering
te laag. De waz was evenals de aaw een uitkering op bijstandsniveau, een
uitkering die gemaximeerd was op het op minimumloon. De hoogte van
de premies voor de waz daarentegen was wel inkomensafhankelijk. In 2003
was de premie voor de waz 8,8% van de totale winst, wat de belastbare
winst is vermeerderd met de ondernemersaftrek. Deze premie kende wel
een bovengrens die was gesteld op het maximum premie-inkomen van €
38.118 per jaar en een ondergrens. Over de eerste € 13.160 was een verzekerde geen premie verschuldigd. De dga’s betaalden bijna allen standaard
de maximale waz- premie van € 2.196 ongeacht de hoogte van de winst.
De premie voor aaw werd slechts geheven via de eerste schijf van de inkomensbelasting. In 1997 was dit 6,35% en dus maximaal € 1.324,40. De
premies voor de waz waren in tegenstelling tot de aaw-premies wel fiscaal
aftrekbaar.
Pleitbezorgers voor de afschaffing van de waz
Het mkb Nederland was een pleitbezorger voor de afschaffing van de waz.
De hoogte van waz-uitkering stond volgens hen niet in verhouding tot de
te betalen premies voor de waz en tot hun ontzetting leidde het gestaag
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groeiende waz-fonds, waar in 2004 bijna 1 miljard euro inzat, niet tot een
premieverlaging.
Het mkb Nederland geeft de voorkeur aan particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kennen betere condities dan de waz en zijn in sommige gevallen zelfs goedkoper dan de verplichte waz-verzekering. Het mkb
Nederland erkent dat particuliere verzekeringen over het algemeen duurder
zijn dan collectieve verzekeringen, maar volgens hun berekeningen is voor
zelfstandigen -afhankelijk van leeftijd en beroepsrisico- die jaarlijks € 20.000
of meer verdienen een particuliere verzekering goedkoper dan de waz. De
waz was wel aantrekkelijk voor ondernemers die onvoldoende in staat waren een modaal inkomen te verdienen. Voor zelfstandigen die minder verdienen dan € 13.160 per jaar was de waz immers een gratis verzekering.
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de bonden van de fnv die
zelfstandigen vertegenwoordigen, blijkt dat zij ook niet tegen de afschaffing
van de waz waren. Wel hadden ze graag gezien dat gesproken zou worden
over alternatieven voor de waz, zoals over een collectieve basisverzekering of een verplichte publieke arbeidsongeschiktheidverzekering zonder
de aaw-staartlast. Ook een particuliere verzekering wordt niet uitgesloten.
Kort na de aanschaffing van de waz in augustus 2004 komen de protesten
op gang, omdat het door de overheid voorgestelde alternatief voor de waz
een veel duurdere particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is of een
wel erg magere vangnetregeling.
Privatisering ligt ten grondslag aan de afschaffing van de waz. De gedachte is dat de markt in staat is op een effectieve wijze aan de behoeften
van burgers te voldoen. Wederom voert de wetgever een tweetal argumenten aan. In de eerste plaats zijn de zelfstandigen met een inkomen boven
de € 20.000 per jaar goed in staat dit inkomen op de private verzekeringsmarkt tegen goede voorwaarden en een goede prijs te verzekeren. De
afschaffing van de waz geeft deze groep meer keuzevrijheid. In de tweede
plaats valt voor de zelfstandigen met een inkomen onder de € 20.000 per
jaar weinig te verzekeren. Het is de vraag of het zinvol is een publieke
verzekering in stand te houden die voor deze groep veelal een uitkering
biedt die ver beneden de bijstandsnorm is. Als een uitkering beneden de
bijstandsnorm ligt, is het zinvoller deze uitkering links te laten liggen en
gelijk een bijstandsuitkering aan te vragen. Het is inderdaad de vraag of het
zinvol is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in stand
te houden als deze groep in het geval van arbeidsongeschiktheid even goed
een beroep kan doen op de Wet werk en bijstand (wwb). De waz kende
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een groot voordeel op de bijstand en dat is dat de waz in tegenstelling tot
de bijstand geen vermogenstoets kent. Ook gaat de wetgever bij deze twee
argumenten voorbij aan het feit dat het gros van de zelfstandigen helemaal
geen € 20.000 per jaar verdient. Uit de cijfers van de waz blijkt dat meer
dan de helft van de zelfstandigen de ondergrens van € 13.160 helemaal niet
haalde. De zelfstandigen hebben helemaal niet zo’n hoog inkomen als de
wetgever veronderstelt.
7.4.4

Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Menig zelfstandige zal zich particulier willen verzekeren tegen de risico’s
van ziekte, ongeval en handicap en krijgt te maken met hoge premies,
uitsluitingen en opslagen. Veel zelfstandigen zullen zich vanwege de hoge
kosten van deze verzekeringen niet kunnen verzekeren tegen het risico van
loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen
zullen in situaties van ziekte of arbeidsongeschiktheid interen op hun eigen
kapitaal, terugvallen op het inkomen van eventuele partner of een beroep
doen op de sociale voorzieningen, zoals het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
Verzekeringspakketten voor zelfstandigen
In interviews vertellen de belangenbehartigers van de zelfstandigen dat ze
onderhandelingen voeren met de particuliere verzekeraars over verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, variërend van een minimale basisverzekering tot uitgebreidere verzekeringen zonder al te veel
uitsluitingen, opslagen en gezondheidsvragen, en over verzekeringspakketten op maat gesneden voor zelfstandigen. De gedachte is dat de kosten voor
een arbeidsongeschiktheidsverzekering lager kunnen zijn, als de zelfstandige
deze verzekering combineert in een pakket waarin ook een ziektekostenverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of rechtsbijstandsverzekering zit. De verzekeraars zien de zelfstandigen als een groeimarkt en zijn
bereid met vakbonden en andere belangenbehartigers te onderhandelen
over gunstige verzekeringen. In juli 2006 komt het bericht naar buiten
dat fnv Zelfstandige Bondgenoten met twee verzekeringsmaatschappijen
afspraken heeft gemaakt over een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Deze particuliere verzekeringen bevatten een
bevallingsuitkering en dekken zelfs een onverzekerbaar geacht risico als een
writer’s block.
Voor de afschaffing van de waz had ongeveer de helft van de zelfstandigen zich niet aanvullend verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij tegen
het risico van loonderving wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Uit
een onderzoek blijkt dat bijna de helft van de zelfstandigen niet particulier
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verzekerd was voor het risico van loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid (46%). Een kleine groep onverzekerde zelfstandigen was
verzekerd via een baan in loondienst (6%). Driekwart van de zelfstandigen
gaf als reden voor het niet afsluiten van een verzekering dat ze de verzekeringen te duur vinden. Vooral voor de jongere zelfstandigen zijn de hoge
kosten de reden dat ze zich niet verzekeren.
Sinds de afschaffing van de waz heeft nog steeds ongeveer de helft van
de zelfstandigen zich niet tegen dit arbeidsongeschiktheidsrisico verzekerd.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste zelfstandigen die voor de afschaffing van
de waz al aanvullend particulier verzekerd waren, ook na de afschaffing
van de waz particulier verzekerd blijven. Iets meer dan de helft van deze
groep is voor hetzelfde bedrag als voor de afschaffing verzekerd, iets minder
dan de helft heeft de verzekering uitgebreid en slechts een klein deel heeft
de verzekering opgezegd. Van de zelfstandigen die voor de afschaffing van
de waz niet aanvullend verzekerd waren heeft het gros zich nog steeds niet
particulier verzekerd.
Het Verbond van Verzekeraars meldt in 2005 dat zo’n 300.000 zelfstandigen zich particulier hebben verzekerd tegen het risico van loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Volgens het Verbond van
Verzekeraars ligt de verzekeringsgraad van de zelfstandigen rond de 45%.
Dat slechts de helft van de zelfstandigen zich verzekert voor het risico van
loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft te maken met de
hoge kosten van deze verzekeringen die daarbij in de loop der jaren steeds
duurder zijn geworden. De zelfstandigen vinden een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur.
In een ander onderzoek waarbij wordt uitgegaan van 360.000 zzp’ers in
Nederland, zegt 84% dat ze zich na de afschaffing van de waz vrijwillig
willen verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. In dit onderzoek
blijkt dat ongeveer 209.000 zzp’ers een aanvullende private arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Van deze 209.000 zzp’er ondervinden naar schatting 20.000 zzp’ers problemen bij het afsluiten van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ze krijgen onder meer te maken met
problemen met acceptatie, uitsluiting van risico’s en/of een hogere premie.
Deze problemen zijn toe te schrijven aan de gezondheidssituatie, maar ook
aan het beroep, de leeftijd of de medische voorgeschiedenis van de zzp’er.
Naast deze 20.000 zzp’ers die problemen ondervinden bij het sluiten van
een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, sluiten naar schatting
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zo’n 36.000 zzp’ers geen verzekering af, omdat ze vanwege gezondheid,
leeftijd of beroep geen redelijke polis kunnen afsluiten.
Premies, wachttijden en uitkeringen
Regelmatig blijkt onduidelijk te zijn welke voorwaarden en criteria de private verzekeringsmaatschappijen hanteren. De verzekeringsmaatschappijen
zijn uit concurrentieoverwegingen terughoudend met het verstrekken van
informatie over hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het uwv had
door ervaring en onderzoek een goed zicht op het arbeidsongeschiktheidsrisico van de werknemers en de zelfstandigen. Daarbij kon het uwv als enige
‘aanbieder’ van de wao en de waz deze risico’s spreiden over een grote
aselecte groep werknemers. De verzekeringmaatschappijen kunnen dat niet
en geven aan het lastig te vinden de hoogte van de premies en voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vast te stellen.
Uit een onderzoek naar de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zelfstandigen blijkt dat belangrijke verzekeringsvoorwaarden,
zoals premie, wachttijd en hoogte van de uitkering, sterk variëren. De
gemiddelde premie van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
ligt rond € 2.700 per jaar, maar sommige zelfstandigen geven aan € 600 per
jaar te betalen terwijl anderen € 6.600 per jaar betalen. De wachttijden van
deze verzekeringen variëren van één maand tot één jaar, maar de wachttijd
van één maand komt het meest voor onder de respondenten. De helft van
de respondenten kan of wil niet aangeven welk bedrag de verzekeringsmaatschappij bij volledige arbeidsongeschiktheid uitkeert. Ruwweg ligt de
gemiddelde uitkering tussen de € 20.000 en € 30.000 per jaar.
Onverzekerbare personen
De wetgever meent dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen goed op particuliere markt te realiseren valt. Het is de vraag of
het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen privaat goed te verzekeren is. Zeker voor arbeidsgehandicapten, mensen met een ‘vlekje’ en ouderen is een private arbeidsongeschiktheidsverzekering moeilijk af te sluiten.
Uit een onderzoek blijkt dat 90% van zelfstandigen met gezondheidsproblemen niet geslaagd is een private verzekering tegen loonderving wegens
arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Het betreft zo’n 90.000 onverzekerde
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personen. De meerderheid van deze groep geeft aan dat ze vanwege de
hoogte van de premie afgezien hebben van deze verzekeringen en een
kwart van deze groep zegt zelfs geweigerd te zijn door de verzekeraar. De
leeftijd en de gezondheidssituatie van zelfstandigen zorgt voor acceptatieproblemen bij het afsluiten van een particuliere verzekering. Dat leeftijd
en gezondheid een belangrijke rol speelt bij het afsluiten van een particuliere verzekering, blijkt ook uit een eerder onderzoek.
Dat zelfstandigen worden geconfronteerd met hoge premies, uitsluitingen en zelfs weigeringen heeft te maken met de medische keuring die aan
een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voorafgaat. De waz was
een verplichte verzekering, waarvoor een eventuele medische keuring overbodig is. Private verzekeringsmaatschappijen onderwerpen de zelfstandigen
aan een medische keuring, hetgeen niet voordelig is voor mensen met
gezondheidsklachten of familieleden met bepaalde gezondheidsproblemen.
Volgens een respondent van Breed Platform Verzekerden en Werk zorgt
niet alleen het acceptatiebeleid van verzekeringsmaatschappijen voor problemen. Deze belangenvereniging ontvangt ook klachten over betalingen of
polisvoorwaarden en over de definitie van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Er is een casus bekend van een zelfstandige die een claim indient, maar
deze claim niet vergoed krijgt, omdat de verzekeringsmaatschappij ruimere
uitsluitingsclausules hanteert dan de zelfstandige denkt te zijn overeengekomen. Een andere casus betreft een zelfstandige die volgens de definities van
het uwv arbeidsongeschikt is, maar volgens de verzekeringsmaatschappij
arbeidsgeschikt is. De private verzekeringsmaatschappijen volgen niet altijd
het publieke beleid ten aanzien van arbeidsongeschiktheid.
Een alternatieve vangnetverzekering
Voor zelfstandigen die vanwege hun gezondheidssituatie, leeftijd of medische voorgeschiedenis door particuliere verzekeraars worden geweigerd of
te maken krijgen met uitsluitingen en hoge premies, is in het kader van
de Wet einde toegang verzekering waz door de wetgever in overleg met
het Verbond van Verzekeraars een alternatieve verzekering, een vangnetverzekering, ontwikkeld. Deze vangnetverzekering heeft een wachttijd van
twee jaar en keert alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid uit en keert
voor de duur van vijf jaar maximaal € 11.500 (2004) per jaar uit. De premie
voor deze verzekering zal liggen tussen € 2.000 en € 2.500 per jaar (2004).
Deze verzekering is toegankelijk voor waz-verzekerden die zich binnen drie
maanden na inwerkingtreding van deze wet hebben aangemeld en geldt
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voor startende zelfstandigen die binnen drie maanden na hun start volgens de verzekeringsmaatschappijen niet of moeilijk verzekerbaar blijken te
zijn. Ook geldt deze verzekering voor zelfstandigen met een waz-uitkering
die na een herkeuring weer volledig arbeidsgeschikt zijn bevonden en zich
binnen drie maanden na beëindiging van de waz-uitkering aanmelden bij
een verzekeringsmaatschappij, vervolgens niet verzekerbaar worden gevonden en een beroep doen op de vangnetverzekering. Tot 1 mei 2005 gold
de vangnetverzekering voor zelfstandigen die zich niet tot en met hun 65ste
jaar konden verzekerd.
Het voordeel van deze vangnetverzekering ten opzichte van andere particuliere verzekeringen is dat geen medische keuring aan deze verzekering
voorafgaat. Hoort een zelfstandige tot de vier categorieën voor wie deze
vangnetverzekering van toepassing is, dan kan deze zelfstandige aanspraak
maken op deze vangnetverzekering. De vangnetverzekering kent ook nadelen. Zij is niet alleen duurder dan de waz, maar zij kent ook een nog
langere wachttijd. De verwachting is dat deze vangnetverzekering weinig
belangstellenden zal trekken. In oktober 2005 meldt het Verbond van
Verzekeraars dat slechts 500 offertes voor deze vangnetverzekering zijn
afgegeven en dat slechts 250 vangnetverzekeringen zijn afgesloten. In een
onderzoek vertellen de zelfstandigen met gezondheidsproblemen dat deze
vangnetverzekering niet door de particuliere verzekeringsmaatschappij aan
hen wordt aangeboden op het moment dat zich acceptatieproblemen bij
een reguliere verzekering voordoen. Zelfstandigen aan wie de vangnetverzekering wel wordt aangeboden, willen vervolgens geen gebruik maken van
deze verzekering wegens de ongunstige prijs-kwaliteitverhouding van deze
verzekering.
7.5

Ouderschap

Er is een aantal sociale voorzieningen en verlofregelingen die bepaalde
risico’s en kosten verbonden aan het ouderschap compenseren. De kosten
van ouderschap worden voor een deel gecompenseerd door de Algemene
kinderbijslagwet (akw). Deze voorziening geldt voor alle burgers. In andere
regelingen zoals de Wet arbeid en zorg (wazo) en de daarin opgenomen
levensloopregeling zijn verlofregelingen en uitkeringen voor het ouderschap
geregeld. Sinds de afschaffing van de waz in 2004 is de wazo alleen toegankelijk voor werknemers, waardoor zelfstandigen geen recht meer hebben
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op een bevallingsuitkering. Deze recente uitsluiting van zelfstandigen staat
ter discussie.
7.5.1

Kinderbijslag

Alle ouders die wonen in Nederland of werken voor een Nederlandse werkgever hebben recht op de Algemene kinderbijslagwet (akw). De kinderbijslag is bedoeld voor kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen onder de
achttien jaar. Het is niet van belang of deze kinderen in Nederland wonen.
Ook als ze wonen binnen de eu of een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, komen hun ouders in aanmerking voor de kinderbijslag. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd en de hoogte van deze
toelage is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
7.5.2

Arbeid en zorg

Werknemers
De wazo is ingevoerd om de combinatie van arbeid en zorg te bevorderen.
In deze wet is het zwangerschapsverlof, evenals het ouderschapsverlof en
calamiteitenverlof en ander kortstondig verlof geregeld. Vrouwelijke werknemers hebben op basis van de wazo recht op een betaald zwangerschapsverlof van tenminste zestien weken. Tijdens dit zwangerschapsverlof wordt
hun loon voor 100% doorbetaald, wel is deze uitkering, die wordt gefinancierd uit de zw-fonds, gemaximeerd op € 167 per dag (2005). In de wazo
is bovendien de aanpassing van de arbeidsduur en de levensloopregeling
geregeld.
Zelfstandigen
Met de invoering van de waz op 1 januari 1998 werd een uitkering in
verband met zwangerschap en bevalling voor zelfstandigen geïntroduceerd.
Bij de totstandkoming van de wazo op 1 december 2001 is deze regeling
van de waz overgeheveld naar deze wet om tegemoet te komen aan het
bezwaar van de Raad van State dat zwangerschap en bevalling geen langdurige arbeidsongeschiktheidsrisico’s zijn en feitelijk niet bij de waz dienen
te worden ondergebracht. De invoering van deze bevallingsuitkering hangt
samen met internationale verplichtingen. In artikel 8 van de EG-richtlijn
86/613/eeg is bepaald, dat lidstaten zich ertoe verbinden te onderzoeken
of en op welke wijze vrouwelijke zelfstandigen en echtgenoten van zelfstandigen tijdens de onderbreking van hun werkzaamheden wegens zwangerschap of moederschap aanspraak kunnen maken op vervangingsdiensten,
op bestaande sociale diensten of in aanmerking kunnen komen voor uitke
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ringen binnen een socialezekerheidsstelsel of een ander openbaar stelsel van
sociale bescherming.
Het uwv kende op grond van artikel 3.17 tot en met 3.21 van de wazo
aan zelfstandig werkende vrouwen een uitkering toe wegens zwangerschap
en bevalling, adoptie of pleegzorg. Deze uitkering had een duur van zestien weken en voor zover de zelfstandig werkende vrouw een inkomen
onder het wettelijke minimumloon verdiende, was het een inkomensafhankelijke uitkering die nooit hoger was dan het wettelijke minimumloon.
Zelfstandig werkende vrouwen die boven het wettelijk minimumloon verdienden, kregen een uitkering ter hoogte van het wettelijk minimumloon.
Deze uitkering kon aangewend worden voor een bevallingsuitkering of een
vervangingsuitkering.
Met de Wet einde toegang verzekering waz van 6 juli 2004 is de bevallingsuitkering voor zelfstandig werkende vrouwen per 1 augustus 2004 afgeschaft. Een bevallingsuitkering valt particulier te verzekeren, maar private
verzekeraars hanteren een wachttijd van twee jaar voor deze verzekering.
Het gevolg is dat voor een periode van twee jaar dit risico niet te verzekeren valt. Te beargumenteren valt dat de overheid deze periode met
een overgangsregeling dient te overbruggen. De afschaffing van de waz is
mogelijk te abrupt geweest, aangezien geen overgangsregelingen voor de
bevallingsuitkering van zelfstandig werkende vrouwen zijn getroffen. In een
studie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorafgaande aan de afschaffing van de waz wordt erkend dat de afschaffing van
de bevallingsuitkering voor zelfstandig werkende vrouwen mogelijk in strijd
is met internationale verdragen. Een oplossing wordt gezocht in het treffen
van een alternatieve regeling voor deze groep vrouwen. Zo’n alternatieve
regeling is niet voor vrouwelijke zelfstandigen in het leven geroepen. Voor
een andere groep waz-verzekerden, de onder de tweedagenregeling vallende huishoudelijke personeel, is wel een regeling getroffen. Deze groep
bestaat in feite uit werknemers en niet uit zelfstandigen.
Spijtoptanten
mkb Nederland, de voorvechter van de afschaffing van de waz, is van
mening dat de afschaffing van de bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen geen juiste ontwikkeling is geweest. Voor de afschaffing van de
waz was mkb Nederland van mening dat geen premies hoeven te betalen
voor de waz opweegt tegen het verliezen van 16 weken bevallingsuitkering
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per zwangerschap. Evenals de bonden van de fnv is mkb Nederland nu
van mening dat zelfstandigen tijdens hun zwangerschapsverlof een basisuitkering op minimumniveau zouden moeten krijgen van de overheid.Tot de
afschaffing van de waz ontvingen jaarlijks zo’n 4.500 tot 5.500 zelfstandig
werkende vrouwen een bevallinguitkering. De lasten aan zwangerschapsuitkeringen voor zelfstandigen bedroegen jaarlijks zo’n € 20 miljoen. Niet alle
zelfstandig werkende vrouwen maakten gebruik van deze uitkering en vaak
werd een kortere verlofperiode opgenomen dan de wettelijke toegestane
periode van zestien weken. De reden hiervoor wordt gezocht in de hoogte
van deze uitkering en de situatie van het bedrijf.
De afschaffing van de bevallingsuitkering voor zelfstandig werkende
vrouwen is volgens de wetgever niet in strijd met internationale bepalingen. Het zwangerschapsrisico is volgens de wetgever goed particulier te
verzekeren, maar de wetgever gaat voorbij aan het gegeven dat verzekeringsmaatschappijen zwangerschap ontstaan in de eerste twee jaar na
afsluiten van de verzekering uitzonderen van de dekking. Twee zwangere
zelfstandigen besluiten ieder een zaak te maken van het feit dat de verzekeringsmaatschappij een wachttijd voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De Rechtbank Utrecht is in beide zaken van mening dat het
hanteren van een wachttijd voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen
door de verzekeringsmaatschappijen een ongeoorloofd onderscheid naar
geslacht oplevert.
De Commissie Gelijke Behandeling heeft geoordeeld dat een wachttijd van twee jaar voor een zwangerschapsuitkering in strijd is met de
Algemene Wet Gelijke Behandeling (awgb) en Richtlijn 86/613/eeg. De
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd vragen te
stellen aan de Commissie Gelijke Behandeling en de International Labour
Organisation (ilo) over mogelijke private verzekeringen van het zwangerschapsrisico. De minister is van mening dat de wijze waarop de publieke
verzekering van het zwangerschapsrisico is afgesloten zorgvuldig is verlopen. De afschaffing van een verplichte en publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering treft volgens Eleveld voornamelijk de minder draagkrachtige vrouwelijke zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen die zich particulier
verzekeren tegen dit risico worden geconfronteerd met nadelige clausules.
Deze clausules leveren volgens de Commissie Gelijke Behandeling een verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen op. In april 2006 stelt de
Commissie Gelijke Behandeling nogmaals vast dat de afschaffing van de
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publiekrechtelijke zwangerschaps- en bevallingsuitkering zonder te voorzien
in een particuliere voorziening met hetzelfde beschermingsniveau in strijd
is met Europese regelgeving en adviseert de minister een regeling te creëren zonder uitsluitingen, wachttijden en premieverhogingen. De Europese
lidstaten zijn op grond van Europese wetgeving niet verplicht de publieke
zwangerschaps- en bevallingsuitkering weer op te stellen voor vrouwelijke
zelfstandigen. De gedachte is dat het eenvoudiger is een private verzekering
af te dwingen dan een publieke verzekering. In elk geval loopt Nederland
door het ontbreken van een publieke bevallingsregeling voor vrouwelijke
zelfstandigen in Europa behoorlijk uit de pas.
De Rechtbank Utrecht oordeelt in de derde zaak die een vrouwelijke
zelfstandige aan heeft gespannen tegen een verzekeringsmaatschappij over
de wachttijd van twee jaar voor een bevallingsuitkering, dat de uitkering
bij zwangerschapsverlof geldt als een extra dekking, waaraan een extra
voorwaarde, zoals een wachttijd van twee jaar, mag worden gesteld. De
Rechtbank Utrecht maakt een duidelijk onderscheid tussen de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de extra dekking voor zwangerschaps- en
bevallingsverlof. De verzekeringsmaatschappij hanteert deze wachttijd
van twee jaar uitsluitend voor een uitkering tijdens het zwangerschapsen bevallingsverlof. Aan arbeidsongeschiktheid die samenvalt met of het
gevolg is van zwangerschap of bevalling is geen wachttijd verbonden
en deze vorm van arbeidsongeschiktheid valt onder de dekking van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
7.5.3

Levensloopregeling

Werknemers
Vanaf 1 januari 2006 kunnen werknemers sparen voor verlof, zoals bedoeld
in de levensloopregeling. Het wettelijk recht voor werknemers deel te nemen aan de levensloopregeling is opgenomen in de wazo. De gedachte
achter de levensloopregeling is dat werknemers jaarlijks maximaal 12% van
hun bruto-inkomen opzij mogen zetten om te sparen voor onbetaald verlof.
In totaal mag maximaal 210% van het bruto jaarloon worden gespaard. In
overleg met de werkgever kan ook gespaarde tijd, bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen, overwerkuren of adv-dagen, worden omgezet in geld.
Dit bedrag wordt op de levenslooprekening gestort. De werkgever kan een
financiële bijdrage leveren aan de levensloopregeling, maar is hiertoe niet
verplicht.

 Eleveld (2006) p. 265.
 Rechtbank Utrecht 3 mei 2006, Verzekerd!, mei 2006.



7 de sociale zekerheid van werkenden
De levensloopregeling kan tijdens de loopbaan worden ingezet voor iedere vorm van verlof, zoals ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, een
sabbatical, een educatief verlof of andere vormen van verlof. De levensloopregeling kan ook ingezet worden als een prepensioenregeling. De werkgever dient wel toestemming voor een eventueel verlof te geven. Alleen
voor bepaalde wettelijke verlofregelingen, zoals het ouderschapsverlof en
het langdurige zorgverlof, is geen toestemming van de werkgever nodig.
In de levensloopregeling is bepaald dat een werknemer bij de opname van
verlof, dat wordt gefinancierd met het levenslooptegoed, een levensverloopverlofkorting mag toepassen van maximaal € 185 (prijspeil 2006) voor
ieder jaar van deelname aan deze levensloopregeling. Bij beëindiging van
het dienstverband kan een werknemer kiezen de aanspraken ingevolge het
levenslooptegoed af te kopen. In dit geval ontvangt de werknemer geen
levensloopkorting.
Zelfstandigen
De zelfstandigen zijn vooralsnog uitgesloten van deze levensloopregeling.
Dat de zelfstandigen van de levensloopregeling zijn uitgesloten heeft geleid
tot kamervragen. In deze kamervragen wordt de wetgever verzocht een
soortgelijke regeling als de levensloopregeling te treffen voor zelfstandigen.
Het verzoek is een vorm van levensloopregeling voor zelfstandigen in de inkomensbelasting te regelen of een andere alternatieve regeling te treffen.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht een levensloopregeling voor zelfstandigen onuitvoerbaar. In de eerste plaats is de levensloopregeling een inkomensvoorziening voor werknemers tijdens periodes
van onbetaald verlof. Verlof is een onderdeel van de arbeidsovereenkomst
tussen een werkgever en een werknemer. Zelfstandigen werken niet op
basis van een arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van een dienstbetrekking, waarin afspraken over verlof en arbeidsverplichtingen zijn overeenkomen. In de tweede plaats valt een levensloopregeling voor zelfstandigen
niet of moeilijk te controleren of te handhaven. Het uitgangspunt van de
levensloopregeling is dat zij wordt ingezet voor verlof. Het is niet te controleren of een zelfstandige daadwerkelijk verlof neemt als hij deze regeling
inzet. Het is mogelijk dat de levensloopregeling wordt gebruikt om een
periode van mindere inkomsten te compenseren. In de derde plaats is een
levensloopregeling voor zelfstandigen overbodig. De levensloopregeling is
niet alleen een regeling voor tussentijds verlof, maar het is ook een oudedagsvoorziening. De zelfstandigen hebben hun eigen fiscale spaarregelin-

 Kamerstukken ii, 2005-2006, 30 300 xv, nr. 45.
 Kamerstukken ii, 2005-2006, 30 300 xv, nr. 45.
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gen voor een oudedagsvoorziening in de vorm van de for. Tot slot is een
openstelling van de levensloopregeling voor zelfstandigen verbonden met
budgettaire risico’s. Het is namelijk niet bekend hoe groot deze groep is
en indien veel mensen gebruik wensen te maken van de levensloopregeling
wordt deze te prijzig.
De minister doet de toezegging aandacht te besteden aan de voor- en
nadelen van diverse mogelijkheden voor zelfstandigen. In het voorjaar van
2006 worden de mogelijkheden van twee varianten bekeken. Bij beide varianten kunnen problemen van hoge budgetkosten en controleerbaarheid
voorkomen. In de eerste variant wordt bekeken hoe de levensloopverlofkorting valt in te zetten bij de start van een eigen bedrijf. Een werknemer
die zijn dienstverband beëindigt, kan zijn levenslooptegoed afkopen en de
inmiddels ex-werknemer mag de opgebouwde levensloopverlofkorting toepassen als het levenslooptegoed wordt gebruikt bij de start van het eigen
bedrijf. Deze variant bevordert de transitie van werknemerschap naar ondernemerschap, maar het risico van oneigenlijk gebruik is aanwezig als
mensen alleen tijdelijk of formeel een eigen bedrijf starten.
In de tweede variant wordt bekeken of een ouderschapsverlofkorting
valt toe te kennen aan zelfstandigen. Werknemers die in hetzelfde jaar van
opnemen van (onbetaald) ouderschapsverlof ook opbouwen in de levensloopregeling, kunnen gedurende de wettelijke periode van drie maanden
een ouderschapsverlofkorting van maximaal 50% van het wettelijke minimumloon per verlofdag toepassen. Zelfstandigen met kinderen onder de
acht jaar komen in deze variant ook in aanmerking voor deze ouderschapsverlofkorting. Het voordeel van deze variant is dat het ondernemerschap
bevordert en bijdraagt aan de zorgtijd van zelfstandigen. Het nadeel van
deze variant is dat het de zelfstandigen bevoordeelt boven de werknemers.
Deze korting is voor zelfstandigen een extra financieel voordeel, terwijl het
voor werknemers een financieel voordeel is dat in de plaats komt van een
eerdere fiscale regeling.
7.6

Werkloosheid

Werkloosheid is evenals arbeidsongeschiktheid een situatie van niet-werken.
Deze situatie van niet-werken wordt veroorzaakt door het feit dat geen
werk beschikbaar is of dat de werkgever geen werk beschikbaar wil stellen.
Dit risico wordt voor de werknemers gedekt door de ww. Werknemers
en werkgevers betalen samen premies voor een eventuele ww-uitkering.

 Kamerstukken ii, 2005-2006, 30 300 xv, nr. 66.
 Kamerstukken ii, 2005-2006, 30 300 xv, nr. 78.
 Noordam (2004) p. 202.
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Zelfstandigen zeggen zelf geld opzij te zetten om periodes waarin ze minder
opdrachten hebben te kunnen overbruggen. Zelfstandigen zijn gewend een
financiële buffer aan te leggen, omdat opdrachtgevers vaak laat overgaan
tot de betaling van een opdracht. De ww is de werknemersverzekering bij
uitstek: het is de enige werknemersverzekering die niet door zelfstandigen
met een verleden in loondienst op vrijwillige basis valt voort te zetten.
Het werkloosheidsrisico van zelfstandigen, oftewel het risico van een teruglopende orderportefeuille, is nooit wettelijk verzekerd geweest. Volgens
deskundigen is het werkloosheidsrisico van zelfstandigen ook niet goed verzekerbaar op de particuliere verzekeringsmarkt. De kans werkloos te worden
en met name de kans werkloos te blijven, valt immers door de zelfstandige
te beïnvloeden. Dit is de reden dat de verzekeraars het werkloosheidsrisico
van zelfstandigen onverzekerbaar vinden. Werknemers hebben ook invloed
op met name de duur van de periode van werkloosheid. Desondanks wordt
het werkloosheidsrisico van werknemers wel verzekerbaar geacht, weliswaar
publiek en collectief.
Dat werknemers evenals zelfstandigen invloed kunnen uitoefenen op de
duur van de uitkeringsperiode is een bekend fenomeen dat, zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd, moral hazard wordt genoemd. Wie tegen een bepaald
risico verzekerd is, zal minder moeite doen dit risico te vermijden. Dit
probleem valt te beperken door de verzekerde te controleren en/of de
vergoeding te beperken. Een andere reden dat het werkloosheidrisico niet
te verzekeren valt, is dat het moeilijk vast te stellen is of sprake is van een
periode van werkloosheid. Een zelfstandige kan veel werk hebben, terwijl
zijn inkomen laag is, omdat opdrachtgevers betalingen vooruitschuiven en
het kan voorkomen dat in een periode van betrekkelijke rust de verlate
betalingen voor eerdere opdrachten binnenstromen.
Tabel 7.6: Volumeontwikkeling ww ( x 1.000)
2004

2005

2005

Instroom

426

453

445

Uitstroom

384

430

452

ww-uitkeringen

322

345

340

Bron: uwv (2005)

In 2005 nam de instroom in de ww toe met 6%. De instroom steeg met
name vanwege de extra aanvragen ww die werden gedaan door de afge-

 Kamerstukken i, 2004-2005, 29 677 c, p. 3.
 De Beer (2005) p. 81-82.
 De Beer (2005) p. 81-82.
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schatte arbeidsongeschikte personen. In 2006 zette deze ontwikkeling voort:
de instroom in de ww nam toe door de extra aanvragen van afgeschatte
arbeidsongeschikten. Doordat de economische situatie gunstiger werd, nam
de instroom af en nam de uitstoom uit de ww in 2005 en 2006 zelfs toe.
7.6.1

Publieke regeling voor werknemers

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor het risico van loonderving wegens werkloosheid. Indien een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever of indien de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, komt deze
werknemer in aanmerking voor een ww-uitkering. Werknemers die ontslag
nemen of terecht op staande voet worden ontslagen, komen niet in aanmerking voor deze uitkering. De duur van de ww-uitkering is afhankelijk
van het arbeidsverleden van de werknemer. Een werknemer moet sinds 30
maart 2006 tenminste 26 van de laatste 36 weken in loondienst gewerkt te
hebben, om drie maanden lang een ww-uitkering te krijgen, waarvan in de
eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon wordt uitgekeerd en
in de derde maand 70%. Wil een werknemer een langere ww-uitkering van
70% van het laatstverdiende loon aanvragen, dan dient deze niet alleen te
voldoen aan de wekeneis, maar ook aan de jareneis. Deze jareneis houdt in
dat een werknemer tenminste 52 dagen per jaar in de vier van de afgelopen
vijf jaar in loondienst moet hebben gewerkt. Een werknemer die zowel aan
de werkeneis als aan de jaareis voldoet komt voor een ww-uitkering met de
maximale duur van drie jaar en twee maanden in aanmerking.
7.6.2

Herkrijgen van werknemerschap

Een vrijwillige voorzetting van de werknemersverzekering ww door zelfstandigen met een werknemersachtergrond is niet mogelijk, aangezien zelfstandigen grote invloed op hun periodes van werkloosheid kunnen uitoefenen.
Wel is in artikel 8 van de ww het behoud van en het herkrijgen van het
werknemerschap voor bepaalde groepen zelfstandigen geregeld. Immers,
werknemerschap eindigt niet wanneer de dienstbetrekking in de zin van de
ww wordt beëindigd. Artikel 8 lid 1 ww regelt dat een werknemer in de
zin van artikel 3, 4 en 5 van de ww een werknemer blijft zolang hij geen
werkzaamheden, zoals zelfstandig arbeid, verricht uit hoofde waarvan hij
niet als werknemer in de zin van de ww wordt geschouwd. Een zelfstandige
verliest de status van werknemer voor de ww, maar kan deze onder bepaalde omstandigheden herkrijgen. Als de zelfstandige binnen 18 maanden

 uwv (2005) p. 8.
 Staatsblad 2006, 167.
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na aanvang zijn zelfstandige werkzaamheden geheel staakt, herkrijgt hij
van rechtswege de status van werknemer, aldus artikel 8 leden 2-4 ww, en
kan hij terugvallen op zijn ww-uitkering. Het uwv heeft op dit punt geen
beleidsvrijheid.
Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat er voor
zelfstandigen haken en ogen zitten aan het herkrijgen van het werknemerschap. De herlevingtermijn geldt alleen als de zelfstandige gezien kan worden als een startende ondernemer. Zelfstandigen die hun ondernemerschap
combineren of afwisselen met een baan in loondienst worden niet gezien als
startende ondernemers en komen niet aanmerking voor het herkrijgen van
het werknemerschap.  Meer dan eenderde van de startende zelfstandigen
combineert de start van de eigen onderneming met een baan in loondienst.
Deze groep wordt hybride ondernemers genoemd en de bepalingen van
de ww benadelen deze omvangrijke groep startende ondernemers. Ook
dient de zelfstandige zijn werkzaamheden volledig te beëindigen om het
werknemerschap te herkrijgen. Een gedeeltelijke herkrijging van het werknemerschap is niet mogelijk. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor
werkloze werknemers die hun ww-uitkering gedeeltelijk en in wisselende
omvang combineren met zelfstandige werkzaamheden. Als deze persoon in
een week teveel uren als zelfstandige werkt, eindigt het recht op een wwuitkering en verliest deze werkende zijn werknemerschap.
7.6.3

Starten vanuit een ww-uitkering

Jaarlijks starten zo’n 5.000 ww-gerechtigden een eigen onderneming. Dit is
ruim 70% van alle personen die starten vanuit een uitkeringssituatie. Dat
niet meer ww-gerechtigden kiezen voor het starten van een eigen onderneming heeft te maken met het gebrek aan financieringsmogelijkheden. Anders
dan in de wia en de wwb zijn in de ww geen financiële regelingen bepaald,
zoals een lening en subsidie, die het starten van een eigen onderneming
bevorderen. Een andere reden voor het geringe aantal ww-gerechtigden
dat zegt een eigen onderneming te starten is de aftrek van gewerkte uren
(bij wia-gerechtigden en bijstandsgerechtigden vindt geen urenverrekening,
maar een inkomensverrekening plaats, wat tot minder bezwaren van de
betrokkenen leidt). De ww-gerechtigden ervaren deze urenverrekening als
een belemmering. Deze urenverrekening werkt belemmerend, omdat re-







crvb 8 december 1992, rsv 1993/106, Noordam (2004) p. 68-69.
crvb 8 augustus 2001, rsv 2001/255, usz 2001/247.
crvb 8 december 1992, rsv 1993/106.
Smitskam e.a. (2003) p. 58.
Van Velden, Jansen, Vossen, Van der Boom (2006) p. 9, 57-59.
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gelmatig pas een maand of zelfs meerdere maanden na het verrichten van
een opdracht worden uitbetaald. Regelmatig staan geen inkomsten uit de
eigen onderneming tegenover de korting op de uitkering.
De wetgever heeft per 1 juli 2006 de ww gewijzigd, teneinde het starten
van een eigen bedrijf vanuit de ww-uitkering te vergemakkelijken. Voor
1 juli 2006 kon een ww’er slechts binnen 18 maanden na start van de eigen onderneming zijn rechten op de ww herkrijgen. Deze periode van 18
maanden wordt de herlevingsperiode genoemd. Ook mocht een persoon
in de ww zich slechts drie maanden oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap zonder daadwerkelijk opdrachten aan te nemen. Deze periode
wordt de oriëntatieperiode genoemd. In een onderzoek onder uitvoerende
instanties zoals het cwi, de gemeentelijke dienst Werk en Inkomen en het
uwv blijkt dat de duur van herlevingstermijn en de oriëntatieperiode als
knelpunten worden gezien. De herlevingstermijn wordt te kort bevonden,
omdat het soms langer duurt dan anderhalf jaar voordat duidelijk is of een
onderneming levensvatbaar is. De oriëntatieperiode zonder acquisitatiemogelijkheden werkt niet alleen belemmerend volgens de ww-gerechtigden
zelf, maar wordt ook door de uitvoerende instanties als niet nuttig ervaren,
omdat mensen pas bij acquisitie ondervinden of hun onderneming levensvatbaar is.
Sinds 1 juli 2006 mag een uitkeringsgerechtigde, mits deze toestemming
van het uwv heeft, gedurende zes maanden een eigen bedrijf opzetten en
opdrachten aannemen en uitvoeren. De inkomsten worden verrekend en
solliciteren naar een baan in dienstbetrekking hoeft niet. Mocht het eigen
bedrijf mislukken, dan kan een beroep worden gedaan op de ww. De
herlevingsperiode ligt tussen de anderhalf en drie jaar na de start van de
onderneming en is afhankelijk van het arbeidsverleden van de startende
ondernemer. Een eventuele verlenging van de herlevingsperiode en het
mogen aannemen van opdrachten tijdens de oriëntatiefase neemt bepaalde
nadelen weg. Een nadeel blijft dat het aantal uren dat in deze periode wordt
besteed aan de eigen onderneming, wordt verrekend met de uitkering.
Uit een onderzoek naar de duurzaamheid van de uitstroom uit een uitkering, blijkt dat de ww-gerechtigden die een eigen onderneming starten
een goede kans maken blijvend uit de uitkering te geraken. De personen
die vanuit de ww uitstromen naar een eigen onderneming, doen het zelfs
beter dan de personen die uitstromen naar een baan in loondienst, in
de zin dat zij niet binnen aantal jaren weer in een uitkering belanden.
De ww-gerechtigden die een eigen onderneming starten, hebben evenveel
kans om uit een faillissement te blijven als personen die niet vanuit een

 Van Velden, Jansen, Vossen, Van der Boom (2006) p. 79.
 Persbericht Szw (2005).
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uitkeringspositie een onderneming starten. Van de bedrijven die wel failliet gaan of opgeheven worden, keren weinig starters vanuit de ww terug
in de ww, omdat deze personen na het starten en opheffen van een eigen
onderneming een grotere dan gemiddelde kans hebben op het vinden van
een baan in loondienst.
7.7

Bijstand

Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft kan in bepaalde omstandigheden een beroep doen op de bijstand. De bijstand bestaat uit verschillende
voorzieningen, die van toepassing zijn op verschillende groepen werkenden.
De Wet werk en bijstand (wwb) wordt gecombineerd met andere sociale
voorzieningen zoals de Wet inkomensvoorziening oudere, werkloze en arbeidsongeschikte werknemers (ioaw), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ioaz).
7.7.1

Publieke regelingen voor werknemers

Op 1 januari 2004 is de wwb in werking getreden. Deze wet vervangt de
Algemene bijstandswet (abw). Het uitgangspunt van de wwb is dat iedere
Nederlander zelf in zijn of haar onderhoud moet kunnen voorzien. Alleen
als dit niet lukt en andere voorzieningen ontbreken, kan een beroep worden
gedaan op de wwb. Het streven van de wwb is de uitkeringsgerechten te
begeleiden naar werk. In december 2005 zijn er in totaal 328.000 bijstandsgerechtigden en dit aantal is aan het afnemen, doordat steeds meer bijstandsgerechtigden met succes uit de uitkering stromen. Deze wet wordt
uitgevoerd door de gemeenten die beschikken over twee budgetten: een
budget voor de verlening van bijstand en een budget voor het begeleiden
van uitkeringsgerechtigden naar een baan. Zij kunnen de kosten van de
bijstandsuitkeringen niet langer bij het Rijk declareren. Als een oudere,
gedeelte arbeidsongeschikte of werkloze werknemer een uitkering ontvangt
die lager is dan de bijstandsnorm van 70% van het minimumloon, komt
deze werknemer in aanmerking voor een aanvullende uitkering op basis
van de ioaw. Deze sociale voorziening vult het inkomen aan tot het minimumniveau van 70% van het minimumloon.
7.7.2

Publieke regelingen voor zelfstandigen

 iwi (2006) p. 3, 13.
 Persbericht Szw (2006) nr. 063.
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In verband met de invoering van de wwb zijn de bepalingen uit de abw
die betrekking hebben op de bijstandsverlening aan zelfstandigen overgebracht naar het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz
is ingevoerd omdat, zoals eerder is gezegd, het zelfstandig ondernemerschap wordt gezien als een interessante optie om onder meer (langdurige)
werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten weer aan de slag te krijgen.
De Bbz stimuleert het zelfstandig ondernemerschap, omdat dit besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen en een oriëntatieperiode voor de startende zelfstandigen met behoud van een ww-uitkering mogelijk maakt.
Op grond van het Bbz kan een uitkering of een lening aan de zelfstandige
worden verleend. Het eventuele recht op een uitkering wordt altijd getoetst
aan het vermogen van de zelfstandige en het inkomen van diens partner.
Als het vermogen van een zelfstandige een bepaalde grens te boven gaat,
heeft deze bijstand de vorm van een lening. Tot een eigen vermogen van €
38.701 is bijstand mogelijk als uitkering. Voortaan kunnen de zelfstandigen
slechts een renteloze lening of een eenmalige uitkering aanvragen om respectievelijk hun bedrijfskrediet aan te vullen of te voorzien in hun levensonderhoud. De Bbz geldt niet als de zelfstandige elders, bijvoorbeeld bij de
bank, nog kredietmogelijkheden heeft. Onder bepaalde omstandigheden
kan een zelfstandige een beroep doen op het Bbz. Een zelfstandige met
tijdelijke financiële problemen kan aanspraak maken op een Bbz-uitkering
als het bedrijf na de bijstandsverlening levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat
het inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten,
voldoende oplevert voor de zelfstandige en zijn gezin en voor de instandhouding van het beroep of bedrijf. Bovendien moet de zelfstandige voldoen
aan het urencriterium en minimaal 1225 uur per jaar in het beroep of bedrijf werken en moet hulp via een bank of een borgstellingsfonds niet (meer)
mogelijk zijn. Deze bijstandsuitkering duurt maximaal twaalf maanden,
maar kan verlengd worden tot vierentwintig maanden.
Een zelfstandige van 55 jaar of ouder kan tot zijn 65e een beroep doen
op bijstand als het inkomen uit bedrijf of beroep beneden de bijstandsnorm blijft en deze zelfstandige minstens tien jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep heeft uitgeoefend en het gemiddeld bruto-inkomen minstens € 6.712 per boekjaar bedraagt. Een zelfstandige die zijn
bedrijf moet beëindigen, omdat het bedrijf niet meer levensvatbaar is, kan
ook een beroep doen op de Bbz.
Als een zelfstandige door ouderdom, ziekte of ongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geworden en hij bereid is zijn bedrijf binnen anderhalf

 Verheul, Jaspers, Westerveld & Wilthagen (2001) p 2, Smulders & Evers (2000) pagina.
320-334, Verheul, in Heijden, van der, van het Kaar & Wilthagen (1999) p. 22.
 Besluit van 10 oktober 2003 Staatscourant (2003) 390.
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jaar na aanvraag van deze uitkering op te heffen, kan hij een beroep doen
op de ioaz, waardoor zijn inkomen tot bijstandsniveau wordt aangevuld.
De ioaz kent evenals de ioaw een vermogenstoets, maar deze vermogenstoets is meer coulant dan de vermogenstoets voor de bijstand. Zo mag een
zelfstandige voor de ioaz bijvoorbeeld eigen vermogen hebben, alleen is
wel het vermogen van de partner van invloed op de hoogte van de ioazuitkering. Ook is vanaf 1 januari 2004 een sollicitatieplicht ingevoerd voor
alle mensen die een beroep doen op de ioaz.
Voor de ioaz komen twee groepen gewezen zelfstandigen in aanmerking.
Bij beide groepen gaat het om zelfstandigen die jaarlijks minimaal 1225 uur
(urencriterium van de zelfstandigenaftrek) besteden aan hun onderneming,
vervolgens hun bedrijf of beroep moeten beëindigen en werkloos worden.
De eerste groep zijn de oudere gewezen zelfstandigen (artikel 2 lid a onder
a ioaz), dit zijn zelfstandigen die na hun 55ste hun bedrijf of beroep hebben beëindigd wegens langdurige inkomsten beneden het sociale minimum
en wegens het gebrek aan toekomstperspectief. De tweede groep zijn de
zelfstandigen die wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid hun bedrijf
of beroep moeten staken. Voor deze categorie van gewezen (gedeeltelijke)
arbeidsongeschikte zelfstandigen geldt geen minimumleeftijd (artikel 2 lid
1 onder b ioaz). Een voorwaarde is wel dat deze zelfstandigen een wazuitkering hebben.
Sinds de waz per 1 augustus 2004 is afgeschaft en per 1 augustus 2005
geen nieuwe gevallen een waz uitkering krijgen, komen gewezen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte zelfstandigen die op of na 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden niet langer in aanmerking voor een ioaz-uitkering. Voor deze groep is het hebben van een waz-uitkering een voorwaarde
voor het aanmerking komen voor een tot bijstandsniveau aanvullende ioazuitkering. Hierdoor is de ioaz voor deze groep zelfstandigen, weliswaar
niet formeel maar wel feitelijk, afgeschaft. Voor personen die reeds in
aanmerking komen voor een ioaz-uitkering verandert niets. Ook is met de
afschaffing van de waz de mogelijkheid in afwachting van de waz-keuring
een beroep te doen op de bijstand komen te vervallen.
7.7.3

Starten vanuit een bijstandsuitkering

Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening voor
personen met een bijstandsuitkering of een ww-uitkering, die een eigen
onderneming willen beginnen. Een startende zelfstandige kan gedurende
maximaal 36 maanden aanspraak maken op een aanvullende inkomensondersteuning, als zijn inkomen beneden het bijstandsniveau ligt. Na deze
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periode kan de zelfstandige verlenging krijgen als hij wegens medische of
sociale redenen zijn beroep of bedrijf niet volledig kan uitoefenen. Deze
aanvullende uitkering is in eerste instantie een renteloze lening. Aan een
startende ondernemer kan de Gemeentelijke Sociale Dienst ook bedrijfskapitaal verstrekken van maximaal € 31.113 in de vorm van een rentedragende
lening. In het eerste jaar na de start kan de gemeente ook een bedrag voor
de begeleidingskosten van de zelfstandige ondernemer beschikbaar stellen.
Uit een onderzoek blijkt dat de respondenten werkzaam voor uitvoerende
instanties personen die willen starten vanuit de bijstand adviseren eerst zelf
financiering te zoeken, aangezien de financiering via de Bbz traag verloopt. Uit een ander onderzoek blijkt dat bijstandsgerechtigden die een
eigen onderneming starten -jaarlijks zijn dit zo’n 1500 tot 2000 bijstandsgerechtigden- het iets beter doen dan bijstandsgerechtigden die weer in een
baan in loondienst aan de slag gaan. Deze groep stroomt na het starten
van de eigen onderneming iets minder vaak terug naar een uitkering dan
de groep werkzaam in loondienst. De verklaring is dat deze groep zelfs als
het eigen bedrijf faalt eerder een baan in loondienst vindt dan teruggrijpt
op een uitkering.
7.8

Conclusie

In Nederland zijn bepaalde sociale risico’s van de zelfstandigen gedekt door
de volksverzekeringen en de sociale voorzieningen. Hoewel de zelfstandigen
in Nederland mogelijk meer bescherming en compensatie genieten dan in
de meeste andere Europese landen, zijn zij wel minder beschermd tegen
de arbeidsgerelateerde risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid dan werknemers dat zijn. In het verleden hadden de zelfstandigen
hun eigen sociale voorzieningen en verzekeringen, zoals de ioaz en de waz,
maar deze verzekeringen zijn per 1 augustus 2004 afgeschaft. Daarvoor
hadden de vrouwelijke zelfstandigen recht op een bevallingsuitkering van
zestien weken, maar met de afschaffing van de waz is deze verzekering opgeheven. De sociale verzekeringen van zelfstandigen zijn aan de markt gelaten. De sociale verzekeringen voor zelfstandigen zijn per 1 augustus 2004
opgeheven, omdat de Nederlandse wetgever van mening is dat de sociale
risico’s van zelfstandigen eenvoudiger op de private verzekeringsmarkt te
verzekeren zijn, dan de sociale verzekeringen van werknemers.
De wetgever laat zich bij de beslissing, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen over te laten aan de particuliere verzekerings-

 Van Velden, Jansen, Vossen, Van der Boom (2006) p. 79.
 iwi (2006) p. 7.
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markt, leiden door de veronderstelling die deskundigen ook hanteren voor
een werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen. De veronderstelling is dat
zelfstandigen meer invloed kunnen uitoefenen op de duur van hun ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en periode van werkloosheid dan werknemers. Mensen die verzekerd zijn tegen een bepaald risico, maken indien
het risico intreedt ook gebruik van die verzekering. Dit wordt moral hazard
genoemd. De particuliere verzekeringsmarkt heeft meer middelen, zoals
premiedifferentiaties, uitsluitingen en wachttijden, om dit onder controle te
houden. Het uwv heeft deze mogelijkheden niet, omdat de zw, wia en ww
verplichte en publieke verzekeringen zijn dienen ze iedereen op basis van
dezelfde voorwaarden te accepteren. Ook is de hoogte van uitkeringen wettelijk vastgelegd. De enige controle die het uwv op de duur van uitkeringen
kan uitoefenen is door de uitkeringsgerechtigden aan een strenge controle
te onderwerpen.
Uit de literatuur blijkt dat werknemers evenals zelfstandigen invloed
kunnen uitoefenen op de duur van hun ziekteverzuim en werkloosheid,
maar dit heeft niet geleid tot het afschaffen van de sociale verzekeringen
voor werknemers. De keuze de sociale verzekeringen voor zelfstandigen
aan de markt over te laten, is een politieke keuze geweest. Er is in de
literatuur geen legitieme reden gevonden voor de afschaffing van de sociale verzekeringen voor zelfstandigen, behalve de wens tot versobering en
beheersing van het socialezekerheidsstelsel. Tegelijkertijd zijn er geen argumenten gevonden, waaruit de noodzaak blijkt dat de sociale verzekeringen
voor zelfstandigen moeten worden behouden, behalve dat ze net zo min
of net zo veel verantwoordelijk zijn voor arbeidsgerelateerde risico’s als de
werknemers.
Door de wijzigingen in het socialezekerheidsstelsel zijn de verschillen
tussen werknemers en zelfstandigen wat sociale zekerheid betreft in zekere
zin toegenomen. Deze grote verschillen zijn mogelijk de reden dat, ondanks
de stimulering van het zelfstandig ondernemerschap als reïntegratietraject,
slechts een kleine groep uitkeringsgerechtigden kiest voor het zelfstandig
ondernemerschap als reïntegratietraject. De reden daarvoor zijn de inkomensrisico’s, zoals het gebrek aan sociale zekerheid die met het zelfstandig
ondernemerschap samengaan. Uit onderzoek blijkt dat het starten van een
eigen onderneming een meer succesvol reïntegratietraject kan zijn, dan
het terugkeren op de arbeidsmarkt met een baan in loondienst. Dit succes
wordt vooral verklaard doordat de uitkeringsgerechtigden die reïntegreren
door het starten van een eigen onderneming vervolgens eerder een baan
in loondienst vinden en niet terugvallen op een uitkering. Dit stelt het succes van het zelfstandig ondernemerschap als reïntegratietraject in een iets
ander daglicht.
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zel f s t a n d i g e n ove r
zelfstandig ondernemerschap

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de persoonlijke kenmerken
van de zelfstandigen, de regels van het ondernemen en de relaties tussen de
zelfstandigen. De informatie verkregen uit de diepte-interviews met de zelfstandigen wordt gekoppeld aan bevindingen uit de literatuur. In paragraaf
8.1 worden de persoonlijke kenmerken van de zelfstandigen besproken.
Hierbij wordt, nadat eerst aandacht is besteed aan het uit de literatuur
bekende startersprofiel van de zelfstandige, vooral aandacht besteed aan
de startmotieven van de zelfstandigen en de aspecten van het ondernemerschap die zij als aantrekkelijk ervaren. Dit blijken vooral financiële en vakinhoudelijke aspecten te zijn. In paragraaf 8.2 worden enkele startverhalen
uiteengezet en is er aandacht voor hybride ondernemerschap en schijnzelfstandigheid. In paragraaf 8.3 wordt aandacht besteed aan de regels van het
ondernemerschap. Zelfstandigen dienen zich in bepaalde omstandigheden
in te schrijven bij de kvk. Ook kiezen ze voor een bepaalde rechtsvorm en
krijgen ze als zelfstandige ondernemer te maken met instanties, zoals de
Belastingdienst en het uwv. In dit hoofdstuk worden hun ervaringen met
deze regels en instanties beschreven en blijkt dat de regels in praktijk anders
te worden uitgevoerd dan in de theorie wordt beschreven. Tot slot wordt
in 8.4 aandacht besteed aan de samenwerking en concurrentie tussen de
zelfstandigen.
8.1

Persoonlijke kenmerken

Voor dit onderzoek zijn diepte-interviews gehouden met eenendertig zelfstandigen. Deze zelfstandigen zijn werkzaam in de volgende vier sectoren:
bouwnijverheid, gezondheidszorg, grafimedia en de media. Vier geïnterviewde zelfstandigen (één docent/auteur, één meubelmaker en twee publiciteitsmedewerkers) zijn niet onder te brengen in de vier bovenstaande
categorieën en vormen samen de categorie overig. De zelfstandigen werkzaam in de vier economische sectoren beoefenen verschillende beroepen.
In de bouwnijverheid is gesproken met één aannemer, één manager en
drie timmerlieden. In de gezondheidszorg is gesproken met twee kraamverzorgsters, één manager en vijf verpleegkundigen. In de grafimedia zijn
drie grafisch vormgevers en twee webdesigners geïnterviewd en in de media
drie fotografen, drie journalisten en drie tekstschrijvers. In de onderstaande
tabel wordt een overzicht gegeven van de zelfstandigen actief in de economische branches en wordt een verdeling naar sekse en leeftijd gegeven.
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Tabel 8.1: Geïnterviewde zelfstandigen naar branche, geslacht en leeftijd
(n=31)
Branches

Sekse

Leeftijd

Man Vrouw

totaal

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

1

5

0

1

2

2

0

Bouwnijverheid

4

Gezondheidszorg

3

5

8

2

0

3

1

2

Grafimedia

3

2

5

1

3

1

0

0

Media

7

2

9

0

5

4

0

0

Overig

3

1

4

1

1

1

0

1

De steekproef van dit onderzoek is te klein om representatieve uitspraken
te kunnen doen over de gehele populatie van zelfstandigen, maar bij de
bestudering van deze tabel valt op het eerste gezicht een aantal zaken
op. Eén op de drie geïnterviewde zelfstandigen is een vrouw en de helft
van deze vrouwelijke zelfstandigen is werkzaam in de gezondheidszorg.
De andere drie sectoren worden gedomineerd door mannelijke zelfstandigen. Ook wat leeftijd betreft vallen interessante zaken op. Tweederde van
de geïnterviewde zelfstandigen, namelijk eenentwintig van de eenendertig
geïnterviewde zelfstandigen zijn tussen de dertig en vijftig jaar oud. In de
gezondheidszorg werken zowel de oudere als de jongere zelfstandigen. In
de drie andere sectoren zijn de meeste zelfstandigen tussen de dertig en de
vijftig jaar, waarbij opvalt dat de zelfstandigen in de bouwnijverheid ouder
zijn dan de zelfstandigen in de media en de grafimedia. Deze bevindingen
komen overeen met de bevindingen uit andere onderzoeken. Ook in andere onderzoeken blijkt één op drie zelfstandigen een vrouw te zijn en ligt
de gemiddelde leeftijd van de zelfstandigen halverwege de dertig.
8.1.1

Startersprofiel

Het is mogelijk op basis van gegevens gevonden in andere onderzoeken een
profiel te schetsen van de startende ondernemer. De startende ondernemer
is, zoals blijkt uit het startersprofiel van eim, een man die halverwege de
dertig is en een gemiddeld opleidingsniveau heeft. Mannen kiezen vaker
dan vrouwen voor het zelfstandig ondernemerschap. Driekwart van de
starters is een man. Op Europees niveau blijken mannen zelfs meer te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap dan voor werken in loondienst.
Zelfstandigen blijken tevens ouder te zijn dan werknemers (42 jaar ten opzichte van 39 jaar in vaste loondienst, 34 jaar in tijdelijk dienstverband, 32
jaar werkend voor uitzendbureau). De gemiddelde leeftijd van de startende
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ondernemer in Nederland is 36 jaar. Ook blijken de zelfstandig werkende
mannen relatief vaker een lager opleidingsniveau te hebben dan de mannen die werken in loondienst. De meerderheid (86%) van de startende
ondernemers heeft geen personeel in dienst en kan aangemerkt worden als
een zelfstandige of een zzp’er. Tweederde van de starters werkte voorheen
in loondienst. Driekwart van de starters heeft een eenmanszaak als rechtsvorm. Viervijfde van de starters heeft een levenspartner die een belangrijke
rol speelt bij het verwerven van het huishoudinkomen. Uit een Europese
vergelijking blijkt dat meer mannen (19,1%) dan vrouwen (11,8%) kiezen
voor het zelfstandig ondernemerschap. De gemiddelde gender gap in 2004 is
7,3%. Ook zijn ouderen oververtegenwoordigd in het zelfstandig ondernemerschap en maken vooral laaggeschoolde werkenden de keuze voor het
zelfstandig ondernemerschap. In 2004 is 19% van de laaggeschoolden een
zelfstandige ondernemer, gevolgd door 15% van de hooggeschoolden. Het
middenkader (13,5%) kiest het minst voor het zelfstandig ondernemerschap.
Deze verschillen zijn niet te verklaren door de landbouwsector.
Sekse
Hoewel de meeste zelfstandige ondernemers mannen zijn, kiezen steeds
meer vrouwen voor het zelfstandig ondernemerschap. Uit diverse onderzoeken blijkt dat één op de drie zelfstandig ondernemers een vrouw is.
Ook in dit onderzoek is één op de drie geïnterviewde zelfstandigen een
vrouw, namelijk elf van de eenendertig geïnterviewde zelfstandigen. Uit
een Europees vergelijkend onderzoek blijkt dat 35% van de zelfstandigen in Nederland een vrouw is en dat Nederland van alle eu-landen plus
Noorwegen de meeste vrouwelijke zelfstandigen heeft. Vrouwen kiezen voor
een bestaan als zelfstandige ondernemer, om hun werkzaamheden met hun
zorgtaken te kunnen combineren. Vrouwen met thuiswonende kinderen
zeggen relatief vaak dat ze een eigen onderneming zijn gestart, omdat het
werk als zelfstandige beter met zorgtaken te combineren valt dan een baan
in loondienst. Jong hoogopgeleide vrouwen en herintredende oudere en
lageropgeleide vrouwen zeggen voor het zelfstandig ondernemerschap te
kiezen, omdat het hun mogelijkheden biedt zelf hun tijd in te delen, zodat
ze meerdere taken, waaronder zorgtaken, kunnen combineren.

 Dirks, Rosenbrand & Bosma (2003) p. 47, eib (2002), Smulders & Evers (2000) p. 320-334,
Zwinkels (2000), Evers, de Haan & Smulders (1998) p. 120-121.
 European Communities (2005) p. 51-52.
 Dirks, Rosenbrand & Bosma (2003) p. 46, Folkeringa & Vroonhof (2002).
 Smulders en Evers (2000) p. 320-334, Kruppe, Oschmiansky & Schömann (1998).
 Evers (2000).
 Dirks, Rosenbrand en Bosma (2003) p. 29.
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De combinatie van arbeid en zorg heeft bij de geïnterviewde vrouwen niet of nauwelijks een rol gespeeld bij hun keuze voor het zelfstandig
ondernemerschap. Vijf van de elf geïnterviewde vrouwelijke ondernemers
hebben kinderen. Deze kinderen waren vaak tieners op het moment dat
deze vrouwen besloten een eigen onderneming te beginnen. Het zelfstandig ondernemerschap biedt personen wel de mogelijkheid thuis te werken
en/of flexibele werktijden te werken, wat de zorg voor kinderen kan vergemakkelijken. Een zelfstandige werkzaam in de media is van mening dat
de combinatie van arbeid en zorg voor de kinderen niet zo ideaal is als het
lijkt. Hij werkt veel thuis, maar dat wil niet zeggen dat hij tijd heeft voor
de zorg voor zijn vier kinderen.
‘Ik ben wel thuis aan het werk, maar ik ben er niet voor de kinderen. Daar wennen
ze wel aan, maar ik voel me soms wel een onbetrouwbare ouder. Zo zijn we gezellig aan het spelen en dan moet ik het afkappen omdat ik moet werken.’

Een kraamverzorgster overweegt zelfs te stoppen met het werk als zelfstandige zorgverlener op het moment dat ze kinderen krijgt. Zij is van mening
dat het werk te onregelmatig is om het te kunnen combineren met de zorg
voor een kind.
Een verklaring voor de keuze van vrouwen voor het zelfstandig ondernemerschap wordt gezocht in veranderingen in het familiemodel. Recentelijk
was het familiemodel in veel landen gebaseerd op een strikte arbeidsverdeling: de man was de kostwinner en de vrouw de huishoudster en moeder.
Door economische en sociale ontwikkelingen is dit familiemodel behoorlijk onder druk komen te staan. Door onder meer burgerrechten, zeggenschap over zwangerschap, de toename van kinderopvang en scholing en
het toetreden van vrouwen op de arbeidsmarkt zijn mannen en vrouwen
steeds gelijkwaardigere rollen gaan vervullen. In Europa en de VS werkt
tegenwoordig bijna 40% van de vrouwen buitenshuis en draagt de vrouw
de helft of meer dan de helft van het gezamenlijke huishoudinkomen bij.
Toch blijven vrouwen prioriteit aan hun familie boven hun werk geven. De
combinatie van werken en zorgen voor het gezin wordt door zowel mannen
als vrouwen als de perfecte levensstijl voor vrouwen gezien.
Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de eenendertig geïnterviewde zelfstandigen is 39
jaar. Wat de gemiddelde leeftijd van zelfstandigen in Nederland is, is onbekend. We weten immers niet precies hoeveel zelfstandigen in Nederland



Duchéneaut & Orhan (1998).



persoonlijke kenmerken 8.1
actief zijn. Wel is de gemiddelde leeftijd van startende ondernemers bekend: 36 jaar. In een economische sector als de bouwnijverheid blijkt de
gemiddelde leeftijd van de startende ondernemers iets lager te liggen, namelijk rond de 33 jaar. Een groot deel van de startende ondernemers in
andere economische sectoren is echter nog iets ouder dan 36 jaar. 20%
van startende ondernemers is 45 jaar of ouder, 29% is tussen de 51 en 60
jaar oud en 6% is zelfs ouder dan 60 jaar. Startende ondernemers zijn
steeds vaker wat ouder en hoger opgeleid en starten hun onderneming
vanuit een minder riskante positie, bijvoorbeeld in combinatie met een
vervroegd pensioen. Bepaalde zelfstandigen startten na hun pensionering
een eigen onderneming en weten dat het inkomen wordt aangevuld door
een pensioenuitkering.
De keuze voor het zelfstandig ondernemerschap is een keuze die mensen
gewoonlijk op latere leeftijd maken. Een prototype zelfstandige is volgens
Van der Heijden een persoon die na zijn 40ste met reorganisatieontslag
moest, vanwege zijn leeftijd geen nieuwe werkgever meer kon vinden en
vervolgens voor zichzelf is begonnen. Vaak is de oude werkgever de enige
of de belangrijkste opdrachtgever van de door de voormalige werknemer
gevormde ‘consultancy bv’. Bregger (1996) geeft een drietal redenen voor
dit zelfstandig ondernemerschap op latere leeftijd. In de eerste plaats zijn
de ouderen hun carrière als zelfstandige ondernemer gestart in een periode
waarin zelfstandigheid veel meer in zwang was. In de tweede plaats starten
vele ouderen na hun pensionering als zelfstandige ondernemer. Het is voor
hen een tweede carrière. In de derde plaats blijken vele jongeren te aarzelen om zelfstandige ondernemer te worden, omdat ze denken de capaciteiten, kennis, ervaring en de financiële middelen nog te missen.
Drie van de geïnterviewde zelfstandigen zijn boven de vijftig: één van
hen is werkzaam als manager in de gezondheidszorg en de twee anderen
zijn werkzaam in de bouwnijverheid. De manager in de gezondheidszorg is
van oorsprong een verpleegkundige, maar zij heeft zich de laatste dertien
jaar steeds meer toegelegd op de organisatorische aspecten van de gezondheidszorg en is gaandeweg steeds meer op projectbasis gaan werken. Ze
heeft een soepele overgang gemaakt van het werknemerschap naar het zelfstandig ondernemerschap. Een timmerman werd negen jaar geleden ontslagen door zijn werkgever en heeft op zijn 45ste een eigen bedrijf opgericht.
Volgens eigen zeggen niet omdat hij zich te oud voelde om in loondienst te
werken, maar omdat hij nooit meer voor een werkgever wilde werken. De
aannemer is eveneens een vijftigplusser, maar hij heeft al bijna dertig jaar

 Smulders & Evers (2000) p. 320-334.
 Van der Heijden (1997) p. 1839.
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een eigen bedrijf en was in 1978 juist een erg jonge startende ondernemer.
Hij heeft op zijn 25ste een klusbedrijf opgericht.
Drie van de geïnterviewde zelfstandige zorgverleners zijn zestigplussers.
Een zelfstandige van boven de zestig is een man die wisselend als werknemer en als zelfstandige werkzaam is geweest in het onderwijs. Deze docent
is inmiddels gepensioneerd en zegt zich nu toe te willen leggen op het
schrijven van romans. Twee zestigplussers zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Beiden hebben lange tijd in loondienst gewerkt en zijn ze door
omstandigheden gedurende een zekere periode niet actief op de arbeidsmarkt geweest. Een vrouw heeft een tijd in het buitenland gewoond. Toen
zij vervolgens terugkeerde naar Nederland werd ze, volgens eigen zeggen,
te oud bevonden voor een baan in loondienst en is ze aan de slag gegaan
voor een bemiddelingsbureau. Ze doet wel ander werk: vroeger zorgde ze
voor kinderen en nu zorgt ze voor terminale patiënten. Een andere zorgverlener heeft een soortgelijk verhaal. Jaren terug was hij actief als manager
in de gezondheidszorg, vervolgens raakt hij overwerkt en arbeidsongeschikt.
Hij probeert vervolgens een nieuwe carrière als paardenfokker op te bouwen, wat mislukt. Het gevolg is dat hij zich min of meer genoodzaakt voelt
weer aan de slag te gaan in zijn voormalige beroep. Hij gaat aan de slag
als zelfstandige zorgverlener. Een managementfunctie zegt hij niet meer te
ambiëren. Tegenwoordig zorgt hij voor terminale patiënten.
Twee geïnterviewde zelfstandigen, een kraamverzorgster en een meubelmaker, zeggen zich te jong en te onervaren te voelen voor het zelfstandig
ondernemerschap. Beiden werven hun opdrachten gewoonlijk niet zelf,
maar werken respectievelijk voor een bemiddelingsbureau en een winkel
gerund door twee zelfstandigen. Beiden zeggen actief gezocht te hebben
naar een baan in loondienst, maar deze baan niet gevonden te hebben.
De kraamverzorgster geeft hiervoor als verklaring dat ze nog niet beschikte
over een rijbewijs. Zij werd door geen enkele werkgever voldoende gekwalificeerd bevonden. De meubelmaker zoekt de verklaring in het feit dat dit
beroep vooral beoefend wordt door oudere zelfstandige ondernemers die
niet op zoek zijn naar personeel.
Opleidingsniveau
Het verband tussen opleidingsniveau en zelfstandig ondernemerschap is
eerder een negatief dan een positief verband. Veel zelfstandigen blijken
een laag tot middelbaar opleidingsniveau te hebben. Een negatief verband
is ook gevonden tussen de hoogte van het opleidingsniveau en de wens
een zelfstandige te worden. Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, daalt
de voorkeur van het zelfstandig ondernemerschap. Aan de hand van de
relatie tussen opleidingsniveau en zelfstandig ondernemerschap worden in
de literatuur vier verschillende typen zelfstandig ondernemerschap onder
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scheiden. In de eerste plaats worden de ‘tweede-kans-ondernemers’ onderscheiden. Dit type ondernemers komt voor in landen met een hoog niveau
van educatie. Onderwijs is de manier om de top te bereiken. Werkgevers
geven een voorkeur aan geschoold personeel. Mensen die in het onderwijs
falen, rest vaak niets anders dan een eigen bedrijf te beginnen. In tweede
plaats worden de ‘autonome’ of ‘overlevingsondernemers onderscheiden’.
De meeste zelfstandige ondernemers in ontwikkelingslanden zijn dit type
ondernemers. Er zijn namelijk nauwelijks banen, waardoor er niets anders
opzit dan een eigen bedrijf beginnen. In de derde plaats worden de ‘reactionaire ondernemers’ onderscheiden. Deze ondernemers komen voor in
landen met een laag opleidingsniveau. De hoogst gekwalificeerde mensen
worden opgeslokt door de publieke sector en de grote ondernemingen en
de hoger gekwalificeerde werkenden worden niet gestimuleerd voor zichzelf
te beginnen. In de vierde plaats worden de ‘noodgedwongen ondernemers’
te onderscheiden. Dit type ondernemers komt voor in ontwikkelde landen
waar de hoog gekwalificeerde beroepsbevolking wordt geconfronteerd met
ontslag. Teneinde concurrentie om de weinige banen te voorkomen begint
men doorgaans voor zichzelf.
Het is niet ondenkbaar dat de eerste en vierde genoemde categorie van
zelfstandig ondernemerschap in Nederland voorkomt. Een aantal geïnterviewde zelfstandigen is inderdaad de eigen onderneming begonnen, nadat
men ontslagen werd door de werkgever of omdat men door omstandigheden een tijd uit het arbeidsproces afwezig is geweest en men zich inmiddels
te oud voelt om een baan in loondienst te vinden. Een andere verklaring
voor het lage opleidingsniveau van de zelfstandig ondernemerschap kan
gevonden worden door te kijken naar de economische sectoren, waarbinnen de zelfstandigen actief zijn. Veel zelfstandigen zijn bijvoorbeeld actief
in economische sectoren, zoals de transport en de bouwnijverheid. De zelfstandigen werkzaam in de bouwnijverheid zijn vaklui die hun vak gewoonlijk hebben geleerd in het lagere beroepsonderwijs (lbo) of leerlingenstelsel,
waarbinnen men werk en onderwijs combineert. Door de keuze voor de
economische sectoren bouwnijverheid, gezondheidszorg, grafimedia en media blijkt het opleidingsniveau van de geïnterviewde zelfstandigen hoog te
zijn en niet lager te liggen dan mbo-niveau.
Arbeidsmarktpositie
Sommige personen zien het zelfstandig ondernemerschap als hun enige
mogelijkheid actief deel te nemen aan het arbeidsproces. Evens en Leighton
(1989) constateerden dat vooral werknemers uit de lagere inkomensklassen
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met een min of meer instabiele beroepsgeschiedenis (veel beroepswisselingen
en werkloosheidsperiodes) kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.
In Nederland maken allochtonen weinig kans op werk in het bedrijfsleven.
Zij blijven steken in laagbetaalde baantjes en moeten vaak noodgedwongen
kiezen tussen werkloosheid of een eigen bedrijf. Veel allochtonen kiezen
voor het zelfstandig ondernemerschap. Hoewel het zelfstandig ondernemerschap veel voorkomt onder etnische minderheden in Nederland, heeft
geen enkele geïnterviewde zelfstandige een etnische achtergrond. Etnische
ondernemers blijken regelmatig te kiezen voor een eigen bedrijf in de detailhandel of de horeca en deze economische sectoren zijn niet opgenomen
in dit onderzoek.
Vrouwen die in het bedrijfsleven geconfronteerd worden met het ‘glazen plafond’ of problemen ondervinden met het combineren van werk
en zorg kiezen regelmatig voor het zelfstandig ondernemerschap. Geen
enkele geïnterviewde vrouwelijke ondernemers noemt het bestaan van een
‘glazen plafond’ oftewel geen groeimogelijkheden meer hebben vanwege
sexe als reden voor het starten van de eigen onderneming. Mogelijk zijn de
vrouwen betrokken bij dit onderzoek te jong om het ‘glazen plafond’ tegen
te zijn gekomen of zijn ze actief in economische sectoren en op bepaalde
niveaus waar het ‘glazen plafond’ niet merkbaar is. In feite starten vrouwen
om dezelfde redenen een eigen onderneming als mannen. In de volgende
paragraaf wordt nader ingegaan op de startmotieven van de zelfstandigen.
8.1.2

Startmotieven

Evers en Wijmans (2000) constateren dat 60% van de zelfstandigen bewust
heeft gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. Bij 33% van deze
groep blijkt de wens eigen baas te zijn het belangrijkste motief te zijn. 10%
heeft als motief gegeven dat men een bedrijf kon overnemen van familie
of werkgever. 8% wil niet meer in loondienst werken. Eveneens 8% wil de
vrijheid hebben werk naar eigen inzicht te kunnen indelen. Niet iedereen
kiest bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Men kiest noodgedwongen voor het zelfstandig ondernemerschap, omdat men ontslagen is,
de dreiging van ontslag aanwezig is of omdat men een conflict heeft met de
werkgever (5%). Men kiest ook voor het ondernemerschap omdat men geen
werk in loondienst kan vinden (6%), omdat men zelfstandig ondernemerschap als enige mogelijkheid ziet (5%), omdat de werkgever overgaat tot
outsourcing (2%) of omdat de voormalige werkgever failliet is gegaan (2%).

 Smulders en Evers (2000) p. 320-334.
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Uit een ander onderzoek is gebleken dat 20% van de zelfstandigen openlijk
aangeeft vanwege een negatieve reden gekozen te hebben voor het zelfstandig ondernemerschap. Voordat de startmotieven van de geïnterviewde
zelfstandigen worden besproken, wordt eerst iets uitgebreider ingegaan op
een positief startmotief als eigen baas zijn en een negatief startmotief als
outsourcing.
Eigen baas zijn
De wens eigen baas te zijn verdient als startmotief enige nuancering.
Natuurlijk zullen zelfstandigen desgevraagd vertellen dat de wens eigen
baas te zijn van doorslaggevende waarde is geweest. Zo’n antwoord kan
ook een voorbeeld zijn van cognitieve dissonantie. Het is nu eenmaal moeilijker je gedrag aan te passen aan je ideeën dan je ideeën af te stemmen op
je gedrag. De zelfstandigen hebben gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap en het gevolg is dat ze deze beslissing zien als een keuze die ze
altijd al hebben willen maken of die perfect bij hen past, ongeacht of dit
daadwerkelijk het geval is. Daarnaast spreekt het eigen baas zijn en niet
voor een baas werken tot de verbeelding. Of zoals een tekstschrijver het
formuleert:
‘Het is leuk geen baas te hebben. Wie vindt dat nu niet leuk?’

Outsourcing
Het komt voor in sectoren, zoals de bouwnijverheid en de gezondheidszorg,
dat de werkgever de werknemer weliswaar niet dwingt te kiezen voor het
zelfstandig ondernemerschap, maar dat de werkgever de werknemer stimuleert deze stap te zetten. De werkgevers van deze werknemers willen wel
eens de overstap van werknemerschap naar zelfstandig ondernemerschap
te rooskleurig voorstellen en vergeten de nadelen te vertellen. De werkgever vergeet onder meer te vertellen dat de zelfstandige te maken krijgt
met hogere kosten van verzekeringen tegen loonderving in het geval van
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat werkgevers hun werknemers stimuleren voor zichzelf te beginnen wordt gezien als een vorm van outsourcing.
Outsourcing staat voor het uitbesteden van werkzaamheden aan andere
bedrijven. Door werknemers financieel te ondersteunen bij de overstap
naar het bestaan van zelfstandige, lukt het de werkgever om minder aantrekkelijke werknemers pijnloos te saneren. De werkgever is op de korte
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termijn duurder uit als zijn overtollige werknemers uitstromen als zelfstandige, maar de werkgever wentelt met deze vorm van outsourcing wel alle
sociale verzekeringsrisico’s en andere organisatorische problemen op de
zelfstandige af, zodat de werkgever op de langere termijn goedkoper uit is.
Een andere manier van outsourcing is werknemers onder brengen bij een
uitzendbureau, detacheringbureau of bemiddelingsbureau.
Starten: een combinatie van factoren
In dit onderzoek is de zelfstandigen gevraagd naar hun startmotieven. Deze
vraag is niet gesteld als een meerkeuzevraag, maar als een open vraag.
De zelfstandigen die zeggen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap
te hebben gekozen zijn in de minderheid. De reden een eigen bedrijf te
starten blijkt in de meerderheid van de gevallen een negatieve reden te
zijn. Een (naderend) ontslag, een arbeidsconflict of een gezondheidsprobleem ligt regelmatig ten grondslag aan de start van de eigen onderneming.
Bovendien blijkt leeftijd (te oud of te jong voor een baan in loondienst) een
rol te spelen bij de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. Een aantal
geeft aan niet meer in loondienst te willen werken, niet geschikt te zijn voor
werken in loondienst (te perfectionistisch) of gewoon in het zelfstandig ondernemerschap te zijn gerold, omdat het gebruikelijk is in de economische
sector waarin ze actief zijn.
De keuze een eigen onderneming te starten blijkt regelmatig het gevolg van een combinatie van factoren te zijn. De meeste geïnterviewde
zelfstandigen zeggen dat de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap
geen bewuste keuze is geweest, maar dat het wel een keuze is gebleken die
zeer bevalt. De vrijheid in arbeidstijden, keuzevrijheid wat opdrachtgevers
betreft, de waardering voor het vakmanschap en de hogere beloningen zijn
de aspecten die bevallen. Tegelijkertijd zeggen de twee zelfstandigen die
beweren altijd eigen baas te hebben willen zijn, dat het zelfstandig ondernemerschap hun zwaarder is gevallen dan vooraf gedacht. Slechts vier zelfstandigen (een fotograaf, een publiciteitsmedewerker, een kraamverzorgster
en de meubelmaker) geven aan een baan in loondienst te ambiëren. Twee
van hen heeft zelfs alweer een baan in loondienst gevonden.
8.1.3

Aantrekkingskracht van ondernemerschap

Het zelfstandig ondernemerschap heeft een aantal voordelen. Het idee
meer te kunnen verdienen dan in loondienst het geval zou zijn, is één
van de belangrijkste aantrekkingskrachten van het zelfstandig ondernemer-

 Ministerie van szw (2001).
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schap. Tijdens de diepte-interviews geeft een aantal zelfstandigen nog een
ander voordeel, namelijk dat ze zelf meer tijd en aandacht hebben voor
de inhoudelijke aspecten van hun beroep en daarbij meer waardering van
hun opdrachtgevers krijgen voor hun vakmanschap en de uitvoering van
hun werkzaamheden.
Een paar geïnterviewde zelfstandigen, een tekstschrijver, een timmerman
en een verpleegkundige, zijn van mening dat iedereen het zelfstandig ondernemerschap zou moeten ambiëren, omdat eigen verantwoordelijkheid,
zelfredzaamheid en hard werken een mens goed doen. De verpleegkundige
zegt het erg motiverend te vinden om voor zichzelf te werken.
‘Iedereen zou voor zichzelf moeten beginnen. Je werkt er harder van en je wordt
er minder ziek van dan van werken in loondienst.’

Zelfstandigen zeggen inderdaad hard te werken en zelden ziek te zijn. Dat
zelfstandigen zelden ziek zijn heeft, zoals in hoofdstuk 7 reeds is uiteengezet, vooral te maken met het feit dat de meerderheid van de zelfstandigen
niet verzekerd is tegen het risico van loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een aantal geïnterviewde zelfstandigen zegt het zich
financieel niet te kunnen permitteren ziek te worden. Ook wordt het harde
werken niet door alle zelfstandigen even gewaardeerd. Een timmerman
zegt het zelfstandig ondernemerschap niemand aan te raden noch af te
raden, omdat het zelfstandig ondernemerschap volgens hem gepaard gaat
met hard werken en veel administratieve rompslomp. De administratieve
rompslomp die samenhangt met het zelfstandig ondernemerschap is voor
een tweede timmerman en een verpleegkundige reden het zelfstandig onderschap af te raden.
Financiële aspecten
Een zeer belangrijke en positieve prikkel te kiezen voor het zelfstandig
ondernemerschap is de financiële prikkel. Zelfstandigen denken met hun
eigen bedrijf meer te kunnen verdienen dan met werken in loondienst. Uit
de cijfers blijkt dat zelfstandigen indien ze geen loondervingsverzekeringen
wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid regelen en geen pensioenvoorzieningen treffen meer verdienen dan werknemers, maar zodra de zelfstandigen deze voorzieningen wel treffen verdienen de werknemers meer dan de
zelfstandigen. Menig zelfstandige rekent zichzelf rijk en maakt een armoedeval in het geval van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid en/of
pensionering.

 mdw-werkgroep, (2000), Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (2001).
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Armoede onder zelfstandigen
Uit de Armoedemonitor van 2001 blijkt dat zzp’ers aanmerkelijk vaker tot
de lage-inkomensgroep behoren dan personen in loondienst. De kans dat
een zelfstandige een inkomen onder de armoedegrens heeft, is vier keer zo
groot als voor een werknemer. Uit de armoedemonitor van 2005 blijkt
weer dat bepaalde groepen zelfstandigen evenals gezinnen met opgroeiende
kinderen een laag inkomen hebben.
In een onderzoek van het eim onder zelfstandigen en freelancers wordt
het risico van armoede gerelateerd aan een aantal persoonskenmerken.
Vrouwen, personen jonger dan 50 jaar, personen zonder levenspartner,
personen met minderjarige kinderen en personen met een allochtone achtergrond lopen relatief de grootste kans op een inkomen onder de armoedegrens. Indien rekening wordt gehouden met het feit dat deze categorieën
elkaar deels overlappen (vrouwelijke zzp’ers blijken vaker alleenstaand, jonger dan vijftig en van allochtone afkomst) blijven deze verschillen bestaan
en blijken met name alleenstaanden en allochtonen het risico van armoede
te lopen. Eén op de vijf á zes beginnende zelfstandigen heeft volgens dit
onderzoek een inkomen onder de armoedegrens. Ook blijken zelfstandigen
sinds de jaren negentig steeds minder te verdienen. In dezelfde periode zijn
werknemers juist meer gaan verdienen, waardoor zelfstandigen gemiddeld
zelfs minder verdienen dan werknemers. Voornaamste verklaring hiervoor
blijkt de toename van het aantal starters te zijn. Starters verdienen de eerste paar jaar minder, waardoor ze het gemiddelde inkomen van de gehele
groep drukken. Daarnaast starten steeds meer vrouwen als zelfstandige
ondernemer en aangezien vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen,
verdienen ze minder en drukken ze ook het gemiddelde inkomen van de
gehele groep starters.
Een startende zelfstandige zonder partner en/of van allochtone komaf loopt een groter risico op armoede dan andere startende zelfstandige.
Alleenstaanden lopen een groter risico, omdat ze het zonder de aanvullende inkomens van een partner moeten doen en ook ontbreekt vaak de
mogelijkheid familieleden in te schakelen als goedkope arbeidskrachten.
Bij allochtone zelfstandigen speelt een rol dat deze categorie doorgaans
in de grote steden opereert, sterk geconcentreerd is in bepaalde branches,
zoals de horeca en detailhandel, en niet alleen met autochtone bedrijven,
maar ook onderling sterk concurreert. Een tweede factor zou kunnen zijn
dat deze groep startende ondernemers relatief slecht is voorbereid zijn het
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zelfstandig ondernemerschap. Dit vermoeden wordt gestaafd door het hoge
percentage allochtone zelfstandigen dat binnen een jaar de onderneming
weer opheft.
In een ander onderzoek van eim wordt onderscheid gemaakt naar zelfstandigen die financieel aangewezen zijn op de inkomsten verdiend met de
eigen onderneming en zelfstandigen die dat in mindere mate zijn. Slechts
40% van de zelfstandigen bleek volledig of in grote mate aangewezen te
zijn op het bedrijfsinkomen. Deze zelfstandigen werken doorgaans voltijds
en tweederde van deze groep haalt een bedrijfsresultaat van € 25.000 of
meer per jaar. Bij de andere 60%, de zelfstandigen die minder aangewezen
zijn op de verdiensten van de inkomen werd een veel lager bedrijfsresultaat
gehaald. Deze groep werkt ook vaak parttime en combineert het zelfstandig
ondernemerschap met een baan in loondienst of heeft een partner op wiens
inkomen men kan terug halen. Tweederde van deze groep realiseerde in
2005 een bedrijfsresultaat minder dan € 10.000 en 45% realiseerde zelfs
een bedrijfsresultaat minder dan € 5.000. Deze data nuanceert het beeld
geschetst door de Armoedemonitor enigszins.
Een aantal zelfstandigen (een kraamverzorgster, twee tekstschrijvers, een
aantal zelfstandigen in de bouwnijverheid) zegt letterlijk tijdens de interviews
dat ze als zelfstandige ondernemer meer kunnen verdienen dan in loondienst. Een aantal respondenten heeft ook een modaal inkomen, een aantal
respondenten heeft zelfs een bovenmodaal inkomen. Andere respondenten
hebben een stevig gevulde spaarrekening opgebouwd, maar enig doorvragen wijst vaak uit dat dit spaargeld met name bestaat uit opgespaarde btw
of uit reserveringen voor de aanslag voor de inkomensbelasting. Een aantal
zelfstandigen werkzaam in creatieve beroepen binnen de (grafi)media en
ook binnen de gezondheidszorg zegt dat het zelfstandig ondernemerschap
juist niet zo goed beloond wordt. Een aantal zelfstandigen, twee fotografen en een webdesigner, verdient geen modaal inkomen. Overigens werkt
slechts één van deze drie respondenten parttime en zijn ze alle drie financieel aangewezen op hun bedrijfsresultaat. De zelfstandige zorgverleners werken zoveel uren dat ze een modaal of bovenmodaal inkomen hebben, maar
zijn van mening dat ze voor een te laag uurtarief werken. De geïnterviewde
tekstschrijvers geven aan goed te verdienen, maar vinden de beloning van
bepaalde opdrachtgevers, de publiekstijdschriften te laag. In hoofdstuk 9
wordt uitvoerig ingegaan op de tarieven van de zelfstandigen.
Een timmerman die al jaren in de bouw werkt, zag in de jaren ’90 van
de vorige eeuw veel mensen als een zelfstandige in de bouwnijverheid aan
de slag gaan, vanuit de gedachte dat ze binnen zeer korte tijd veel geld
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zouden kunnen verdienen. Deze timmerman is van mening dat deze groep
zelfstandigen geen vakmannen zijn en inmiddels is volgens deze timmerman het kaf wel van het koren gescheiden. Veel van deze zelfstandigen zijn
blijkbaar weer uit het beeld verdwenen.
‘Je zag de dollartekens in hun ogen staan. Als ik hun gereedschap zag met de prijskaartjes er nog aan, wist ik al hoe laat het was.’

Een andere timmerman vertelt ook zelfstandigen te kennen die voor zichzelf zijn begonnen vanwege het geld. Volgens deze timmerman valt voor
zelfstandigen veel geld te verdienen in de bouwnijverheid, maar deze timmerman vertelt ook dat zelfstandigen in de bouwnijverheid veel uren moeten werken om een hoog inkomen te verdienen. De hoge werkdruk zorgt
er volgens deze timmerman voor dat veel zelfstandigen afhaken. Ze houden
de hoge werkdruk en de lange werkdagen niet vol.
‘Het streven van veel zzp’ers is binnen een jaar een Mercedes onder hun kont te
hebben. Die Mercedes hebben ze ook binnen een jaar, maar ze hebben zichzelf
wel over de kop gewerkt.’

Een aannemer in de bouwnijverheid zag het aantal zelfstandigen in de
bouwnijverheid in de jaren negentig ook sterk toenemen, maar schrijft dit
meer toe aan de economische neergang in de bouwnijverheid. Deze aannemer wisselt zijn zelfstandig ondernemerschap af met periodes waarin hij
in loondienst werkt. In de jaren negentig heeft hij een aantal jaren voor een
grote bouwonderneming gewerkt. Na zijn ontslag is hij weer voor zichzelf
begonnen. De laatste maanden zegt hij weer een paar keer zonder succes
naar een functie in loondienst te hebben gesolliciteerd. Inmiddels is hij
gestopt met solliciteren, omdat volgens hem bouwbedrijven nog nauwelijks
personeel in dienst nemen.
‘Halverwege de jaren negentig ben ik voor een groot bouwbedrijf gaan werken. Het
was een uitstapje. Ik wilde weten hoe het er in de grote bouw aan toe gaat en als
zzp’er kom je daar niet tussen. Dat kan alleen als je in loondienst treedt. Ik heb er
drie jaar gewerkt tot vijf jaar terug, toen de vestiging waar ik werkte dichtging. Vijf
van mijn collega’s zijn met wisselend succes voor zichzelf begonnen. De rest heeft
met veel moeite een andere baas gevonden. Vijf jaar geleden was er geen werk
in de bouw. Uit gebrek aan perspectief zijn mensen toen voor zichzelf begonnen.
Natuurlijk startte men ook, omdat men de wereld wilde laten zien dat ze het zelf
beter af konden zonder baas.’

Een derde geïnterviewde timmerman vertelt dat in de jaren tachtig al veel
zzp’ers uit gebrek aan perspectief voor zichzelf zijn begonnen. Hij vertelt
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dat hij aan den lijve mee heeft gemaakt, dat bouwbedrijven in de jaren
tachtig voorzichtig waren met het aannemen van werknemers. Deze timmerman schetst een beeld, waarin bouwbedrijven in tijden dat het economisch tegen zit geen personeel meer in dienst nemen en waarin werkenden
in de bouwnijverheid in tijden dat het economisch mee zit liever voor
zichzelf beginnen dan in loondienst van een bouwbedrijf treden.
‘Twintig jaar geleden ben ik op mijn 26ste begonnen als zzp’er. Ik hoor tot de eerste
lichting zzp’ers. Het bedrijf waarvoor ik wilde gaan werken nam niemand meer in
loondienst aan. Ze vroegen me rekeningen te schrijven. Ik vond dat ik rekeningen
moest sturen wel verwarrend. Aan de andere kant had ik wel het gevoel dat het
een bedrijf was waar ik veel kon leren. Na anderhalf jaar ben ik echt op eigen
benen gaan staan.’

Drie zelfstandige zorgverleners zeggen een bovenmodaal inkomen te verdienen. Een zelfstandige zorgverlener vertelt dat hij € 25 per uur krijgt
uitbetaald en dat hij in een jaar een bruto inkomen heeft verdiend van
€ 55.000. Deze zelfstandige zorgverlener werkt veel. De manager in de
gezondheidszorg zegt jaarlijks € 60.000 te verdienen en daarvoor dient ze
voltijds oftewel dertig declarabele uren per week te werken. Een andere
zelfstandige zorgverlener vertelt eveneens dat hij in een jaar een bruto inkomen heeft verdiend van € 60.000.
‘Volgens mij ben ik de best betaalde verpleegkundige. Mijn tarieven zijn helemaal
niet zo hoog, maar ik heb gewoon erg veel uren gewerkt.’

Deze zorgverlener combineert zijn werkzaamheden als zelfstandige zorgverlener met een eigen praktijk als therapeut en met een baan in loondienst. Hij werkt 12 uur per week in loondienst. In totaal werkt hij wekelijks
meer dan 60 uur in de week. Als zelfstandige ondernemer neemt hij vooral
24-uursdiensten op zich. Dit zijn diensten waarbij hij gewoon kan slapen en
door deze diensten is het mogelijk dat hij wekelijks zoveel uren werkt.
‘Het afgelopen jaar heb ik 3200 uur gedraaid, terwijl 1255 uur voldoende is om in
aanmerking tot komen voor het door de Belastingdienst gehanteerde urencriterium.
Dat ik zoveel uur werk kan omdat ik regelmatig twee à drie 24-uursdiensten, die
met toeslagen als 26-uursdiensten worden berekend en uitbetaald, per week werk.’

Andere zelfstandige zorgverleners vertellen dat het met het veel geld verdienen wel mee valt. Een zelfstandige zorgverlener zegt dat het zelfstandig
ondernemerschap hem vooral veel vrijheid en kopzorgen oplevert. De kopzorgen zitten volgens hem in gebrek aan sociale zekerheid en in het gegeven hij als zelfstandige vooral veel belasting betaalt. Deze mening wordt
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gedeeld door een kraamverzorgster. Zij merkt op dat veel mensen haar
vertellen dat ze erg veel geld verdient voor iemand van haar leeftijd, maar
wat deze mensen niet weten of vergeten is volgens haar dat ze van haar
bruto-inkomen zelf haar vakantiedagen, ziektegeld en belastingen moet
aftrekken.
Een aantal zelfstandigen, twee fotografen en een webdesigner, zegt niet
het gevoel te hebben dat ze zoveel verdienen als zelfstandige ondernemer. Deze zelfstandigen zijn werkzaam in de creatieve beroepen binnen
de (grafi)media. Deze drie zelfstandigen zeggen een inkomen te hebben
dat ligt rond het bijstandsniveau. Het lage inkomen van een fotograaf
wordt verklaard door het feit dat hij maar twintig uur per week werkt. Zijn
lage inkomen ziet hij als een keuze.
Een webdesigner zegt ergens gelezen te hebben dat ondernemers gemiddeld zo’n € 700.000 per jaar omzetten, maar dat 40% van de ondernemers
jaarlijks minder dan € 20.000 verdient. De webdesigner zegt zelf tot die
laatste groep van ondernemers te behoren en niet het idee te hebben dat ze
door meer uren te werken een hoger inkomen kan genereren. Dat het haar
niet lukt meer te verdienen, schrijft ze toe aan fiscale regels en vooral aan
het feit dat meer ondernemen volgens haar samengaat met meer kosten.
‘Vorig jaar ben ik meer uren gaan werken. Mijn omzet dat jaar was ook groter,
maar netto bleef ik hetzelfde verdienen. Ik ging namelijk veel meer belasting betalen. Ook gaat de stijging van de omzet samen met hogere kosten voor het bedrijf.
In 2003 had ik € 30.000 omzet, in 2004 € 40.000 omzet, maar netto hield ik beide
jaren € 10.000 over. Ook krijg ik geen starterskorting van € 1850 per jaar meer,
maar dat is het verschil niet. Het zit meer in de hogere belastingen en hogere bedrijfskosten. Nu maakt het me niet zoveel uit wat ik verdien, maar ik doe wel iets
verkeerd. Mijn vriend heeft ook een eigen bedrijf. Hij werkt net zoals ik erg veel
en verdient weinig. Samen hebben we een modaal inkomen. Hij wil ook niet dat ik
nog meer ga werken, want ik houd er netto toch niet meer aan over. En het moet
wel leuk blijven.’

Deze webdesigner is niet de enige zelfstandige met een inkomen dat ligt
rond het bijstandsniveau. De twee fotografen verdienen niet veel meer en
de andere zelfstandigen zeggen weer zelfstandigen te kennen die erg weinig
verdienen.
Inhoudelijke aspecten
Een kraamverzorgster die van mening is als zelfstandige zorgverlener meer
te kunnen verdienen dan in loondienst, geeft aan andere aspecten aan haar
werk nog belangrijker te vinden dan het financiële aspect. Ze zegt zeer
tevreden te zijn over haar arbeidsmarktpositie, met name de afwisseling
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bevalt haar aan haar werk. Ook het contact met haar cliënten ervaart ze als
zeer belangrijk. Ze vertelt bijvoorbeeld altijd vooraf kennis te maken met de
gezinnen voor wie ze gaat werken. Het is volgens haar van belang dat ze
elkaar leren kennen en kijken of het klikt. Ze zegt het belangrijk te vinden
dat mensen kunnen weigeren haar aan te nemen, maar geeft gelijk aan dat
ze zelden of nooit wordt geweigerd. Ook houdt ze na afloop regelmatig
contact met haar cliënten, zeker als belangrijke en ingrijpende dingen hebben plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld het overlijden van een kind, maar
ook als het gewoon prettige gezinnen waren om mee te werken.
‘Je wilt vaak weten hoe het verder gaat met een gezin. Je maakt immers geen product. Je werkt met mensen, dus nazorg hoort erbij.’

Dat de zorgverlening vooropstaat bij de zelfstandige ondernemers is een
mening die door meer zelfstandige zorgverleners wordt gedeeld. De manager in de zorg combineert haar organisatorische werkzaamheden met de
zorg van cliënten. Ze is van mening dat het een zinvolle en goede combinatie is. Een zelfstandige zorgverlener die zich heeft toegelegd op ’s nachts
zorgen voor terminale patiënten zegt dat hij fijn en dankbaar werk heeft.
‘Steeds meer mensen willen thuis verzorgd worden. Mijn werk wordt vooral erg
gewaardeerd door de familieleden die veelal zelf voor de cliënt zorgen en door mij
in te huren kunnen ze ’s nachts gewoon slapen.’

Verscheidene zelfstandige zorgverleners zeggen het zelfstandig ondernemerschap te verkiezen boven het werken in loondienst, omdat ze hierdoor
verlost zijn van de vergadercultuur die heerst in loondienst, de perikelen
over inroosteren, het samenwerken met collega’s, en omdat ze zich primair
kunnen richten op de zorg voor de cliënt. Dat de persoonlijke aandacht
voor en het contact met de cliënt centraal staat voor de zelfstandige zorgverleners blijkt ook uit het verhaal van een andere zelfstandige zorgverlener.
Deze zorgverlener vertelt dat hij in twintig jaar tijd in de gezondheidszorg
voor verschillende werkgevers heeft gewerkt en het werken in loondienst
meer dan beu was.
‘Na een aantal jaren ben je het hele afdelingsgebeuren, het feit dat je nooit een
dienst kan ruilen, de hoge werkdruk en slechte betaling gewoon zat. Mensen worden nu eenmaal niet vriendelijker van een hoge werkdruk.’

Deze zelfstandige zorgverlener vertelt verder dat hij op een gegeven moment merkte dat hij geen vervulling meer vond in zijn werk. Hij vond dat
hij zijn werk niet meer naar behoren kon uitvoeren. Als zelfstandige zorgverlener zegt hij meer aandacht en tijd van de cliënten zelf te hebben. Hij
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zegt nu voor één patiënt in plaats van voor twintig patiënten tegelijkertijd
te zorgen. De zelfstandigen in de bouwnijverheid, de grafisch vormgevers
en de tekstschrijvers delen de mening van de zelfstandige zorgverleners en
zeggen dat ze als zelfstandige ondernemer meer waardering krijgen voor
hun vakmanschap en specifieke kennis. Een timmerman die graag verbouwingen geheel onder zijn hoede neemt, vindt het contact met de klant één
van de leukste aspecten van het werk. Hij voelt zich meer een ambachtsman dan een aannemer.
‘Aannemers zijn gericht op het maken van winst, terwijl mij het vak zelf meer
interesseert.’

Twee tekstschrijvers zeggen het zelfstandig ondernemerschap te waarderen,
omdat het hun de mogelijkheid geeft zelf hun tijd in te vullen en daarmee
bedoelen ze de hoeveelheid tijd die ze besteden aan hun werk. Eén van de
tekstschrijvers geeft aan de neiging te hebben werk voor zich uit te schuiven
en vlak voor de deadline aan de slag te gaan. Ze zegt het gevoel te hebben
dat haar ‘gelummel’ tot problemen zou leiden als ze vijf dagen in de week
bij de baas op kantoor zou werken. Een andere tekstschrijver vertelt dat het
schrijven van een tekst haar erg veel tijd kost. Door thuis te werken als een
zelfstandige valt ze, volgens eigen zeggen, niemand lastig met haar trage
en perfectionistisch werkstijl. Een ander voordeel van thuis in haar eigen
tijd werken vindt ze, dat het haar in staat stelt minder uren in rekening te
brengen dan ze daadwerkelijk heeft gewerkt. Ze heeft het geval dat als ze
in loondienst zou werken, ze niet zoveel tijd zou kunnen besteden aan het
schrijven van een artikel.
8.2

Vormen van zelfstandig ondernemerschap

8.2.1

Startverhalen van zelfstandige ondernemers

Een fotograaf begint zijn carrière als werknemer bij een drukkerij, maar
zegt zelf erg ongelukkig te worden van het werken in loondienst. Hij verandert van carrière en kiest vervolgens voor het zelfstandig ondernemerschap,
waarbij aangemerkt kan worden dat hij bij zijn start als zelfstandige ondernemer gebruik heeft weten te maken van het netwerk van zijn werkgever
bij de drukkerij.
‘Ik heb regelmatig zitten janken op een pak papier. Ik moest er niet aan denken dat
ik voor de rest van mijn leven moest werken als drukker/vormgever. Ik wilde fotograaf worden. Vervolgens ben ik in loondienst gaan werken bij een fotobureau. Nu
heb ik altijd contact gehouden met die drukkerij en één van hun opdrachtgevers
heeft me uiteindelijk gevraagd of ik niet op regelmatige basis foto’s voor hem wilde
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maken. Deze opdrachtgever garandeerde me zoveel werk dat ik voor mezelf kon
gaan beginnen en toen is mijn carrière in een stroomversnelling terechtgekomen.’

Een grafisch vormgever die eveneens bij een drukkerij in loondienst werkte,
zag zichzelf ook niet de rest van leven dit werk blijven doen en koos er
evenals de bovengenoemde fotograaf voor zijn eigen bedrijf op te richten. Een kraamverzorgster zegt dit werk niet in loondienst te willen doen,
omdat ze dat lopende bandwerk vindt. Ze is van mening dat ze als zelfstandige kraamverzorgster meer persoonlijke aandacht voor haar cliënten
kan hebben. Een aannemer in de bouw begon zijn loopbaan in loondienst
als groepsleider in de sociale zorg, maar was op een gegeven moment de
vergaderingen zo beu. Hij vertelt dat hij iets concreets wilde gaan doen en
hij gooit het roer om.
‘Ik las een artikel over een man die een klussenbus was begonnen en dat was zo’n
romantisch verhaal. Hij kwam aanrijden met zijn bus en mensen kwamen hun
huizen uitlopen met een kapotte stofzuiger die hij repareerde met onderdelen van
wasmachine. Erg romantisch. Het had ook niets met de realiteit te maken. De werkelijkheid is weerbarstiger, maar ik ben toen wel gaan nadenken over wat ik wil. Ik
ben in de bouw gerold. In eerste instantie ben ik gaan werken onder de begeleiding
van een installateur. Ik deed installatiewerk. Later heb ik mijn aannemerspapieren
gehaald en werden de rollen omgedraaid. De installateur ging voor mij werken.’

Deze aannemer is niet de enige werknemer in de zorg die de vergaderingen in de zorg beu is, vanwege dezelfde reden zegt een aantal zelfstandige
zorgverleners voor zichzelf te zijn begonnen. In tegenstelling tot deze aannemer blijven deze zelfstandige zorgverleners in dezelfde beroep of branche
werkzaam.
Een tekstschrijver vertelt te hebben gekozen voor het bestaan van zelfstandige, omdat ze toe was aan een nieuwe uitdaging en omdat ze erachter
kwam dat ze volgens eigen zeggen te perfectionistisch is om goed onder een
baas te kunnen werken. Te perfectionistisch zijn om goed in loondienst te
kunnen functioneren is ook de reden voor een andere tekstschrijver een eigen onderneming te starten. De eerst genoemde tekstschrijver is van mening
dat ze heus wel voor een werkgever kan werken, maar ze zegt zich teveel
te ergeren aan fouten gemaakt door anderen, waaronder de werkgever, en
dus gefrustreerd en overspannen te raken van werken in loondienst.
‘Het is altijd mijn droom geweest te schrijven voor een bepaald vrouwenblad. Ik
gaf mezelf een jaar de tijd deze droom te verwezenlijken. Nu heb ik geen enkele
opleiding genoten op dit terrein en realiseerde me dat solliciteren geen zin had:
niemand zou me aannemen.’
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Deze tekstschrijver vertelt dat ze tijdens haar studie heeft gewerkt op het
redactiesecretariaat van een ideële organisatie en deze organisatie heeft
haar bij haar vertrek verteld dat zij altijd voor hen kan werken. Inmiddels
werkt ze weer voor deze organisatie als freelance eindredacteur en schrijft
ze de jaarverslagen voor de organisatie.
‘Toen ik besloot te gaan freelancen realiseerde ik me dat ik het eerste jaar zeker
niet mijn brood zou kunnen verdienen met freelancen. Een andere droom van me
is werken in een platenzaak en dus ben ik parttime in een platenzaak gaan werken.
Nu ging het schrijven zo goed dat ik binnen een jaar kon stoppen met werken in
de platenzaak.’

Een arbeidsconflict is de directe aanleiding voor een timmerman samen
met een collega te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Hij was
niet de enige die een arbeidsconflict met de werkgever had, volgens hem
had het gros van het personeel een arbeidsconflict met die werkgever. Het
arbeidsconflict is gewonnen door de werknemers. De baas zag deze timmerman echter als de aanstichter van het conflict en zijn arbeidsovereenkomst werd ontbonden via de kantonrechter. Deze timmerman heeft zijn
ontslag aangevochten bij de kantonrechter en werd in het gelijk gesteld,
desondanks werd zijn arbeidsovereenkomst wegens een te zeer verstoorde
arbeidsrelatie ontbonden.
‘Toen dacht ik: nu werk ik nooit meer voor een baas en samen met een collega zijn
we voor onszelf begonnen. Beiden zijn we zzp’er geworden. Dat heeft goed uitgepakt. Ik ken erg veel aannemers en uitvoerders en via hen kregen we opdrachten.
Blijkbaar zijn we goed, we worden altijd terug gevraagd.’

Een publiciteitsmedewerker zegt dat het zelfstandig ondernemerschap altijd een droom van hem is geweest. Hij heeft altijd eigen baas willen zijn
en zelf willen bepalen hoe hij zijn werkzaamheden vormgeeft. Hij is zijn
loopbaan ook gestart als zelfstandig colporteur, later vond hij een baan in
loondienst in de entertainmentindustrie en na zijn ontslag is hij weer voor
zichzelf begonnen.
‘Achteraf gezien bleek een eigen bedrijf beginnen minder romantisch dan ik had
gedacht. Het is zwaarder en moeilijker gebleken dan ik dacht dat het zou zijn. Ik
kan alleen niet terug naar werken in loondienst. Ik ben te oud. Ik kom nergens
meer aan de bak. Dat hoor ik namelijk mijn vrienden die banen in loondienst
zoeken vertellen. Het bedrijfsleven zit niet op mensen te wachten die net zoals ik
een verleden hebben in de entertainmentindustrie. Het bedrijfsleven neemt je niet
serieus als je in die sector hebt gewerkt.’
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Het gevoel te oud te zijn voor een baan in loondienst is een gevoel dat
gedeeld wordt door een aantal zelfstandige zorgverleners. Nu zijn ook drie
van de acht zelfstandige zorgverleners in de zestig. In de media en de grafimedia start een aantal zelfstandigen gelijk na de opleiding een eigen bedrijf.
In deze sectoren is het immers vrij gebruikelijk dat personen op freelancebasis werken. Twee vormgevers en een webdesigner zeggen meteen na hun
opleiding een eigen bedrijf te zijn begonnen. In deze twee sectoren komt
het regelmatig voor dat het zelfstandig ondernemerschap wordt afgewisseld
met werkzaamheden die verricht worden in loondienst. Een zelfstandige in
de media vertelt dat hij is begonnen als zelfstandige bij een omroepvereniging, pas later in loondienst is gaan werken bij een tijdschrift en deze baan
in loondienst combineerde met zijn werk als zelfstandige.
‘Bij dat tijdschrift heb ik vier jaar gewerkt. Elf jaar geleden ben ik weer gaan freelancen. Vervolgens ben ik weer voltijds in loondienst gaan werken bij een reclamebureau. Dat heb ik negen maanden gedaan en intussen mijn bedrijfje aangehouden. Ik heb nooit uitsluitend in loondienst gewerkt. Ik heb mijn werk in loondienst
altijd gecombineerd met freelanceactiviteiten. Sinds een jaar of acht freelance ik
overwegend.’

Deze zelfstandige kan gezien worden als een hybride ondernemer, omdat hij zijn freelance activiteiten combineert met een baan in loondienst.
Op het hybride ondernemerschap wordt verder ingegaan in de volgende
paragraaf.
8.2.2

Hybride ondernemerschap

Een aanzienlijk deel van de startende ondernemers valt aan te merken als
een hybride starter. Hybride ondernemerschap wordt ook wel deeltijdondernemerschap genoemd. Een hybride ondernemer is regelmatig een
startende ondernemer die in deeltijd begint en naast het eigen bedrijf nog
in loondienst werkt, nog in opleiding is of start met behoud van een uitkering of pensioen. De combinatie van werken in loondienst en zelfstandig
ondernemerschap komt relatief vaak voor bij vrouwelijke zelfstandigen en
bij zelfstandigen werkzaam in de vrije niet-medische beroepen. In dit
onderzoek komt het hybride ondernemerschap met name voor bij de zelfstandigen in de media.
Ongeveer 38% van de startende ondernemers is een hybride ondernemer. De motivatie naast het zelfstandig ondernemerschap al dan niet deeltijd in loondienst te blijven werken, blijkt nogal uiteenlopend te zijn. Een

 Evers (2000).
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deel van de zelfstandigen blijft in loondienst werken, omdat men de baan in
loondienst leuk, interessant en/of vanwege de collega’s gezellig vindt (24%).
Het grootste gedeelte van de zelfstandigen blijft in loondienst werken vanwege financiële redenen. 24% verkrijgt nog niet voldoende inkomen uit de
eigen onderneming, eveneens 24% heeft nog niet voldoende zekerheid over
de eigen inkomsten en 17% blijft in loondienst werken teneinde verzekerd
te zijn van een ziektekostenverzekering en van loondoorbetaling bij ziekte
en arbeidsongeschiktheid. Een aantal zelfstandigen blijkt via deeltijdbanen,
uitkeringen en/of partners een bepaalde mate van sociale zekerheid te verwerven.  Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet vervalt het nut
voor zelfstandigen een baan in loondienst aan te houden. Ook het nut van
blijven werken in loondienst vanwege de garantie van loondoorbetaling bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid dient genuanceerd te worden, aangezien
de hoogte van een loondervingsuitkering bij ziekte wordt bepaald door het
(veelal beperkte) aantal gewerkte uren in loondienst.
Het aantal hybride ondernemers is de laatste jaren sterk gegroeid, doordat het zelfstandig ondernemerschap door de overheid steeds meer wordt
gestimuleerd. Daarnaast bieden de laagdrempeligheid en de geringe investeringskosten van het starten van een eigen bedrijf in combinatie met
de enorme vraag naar diensten volop kansen het starten van een eigen
onderneming te combineren met een (deeltijd)baan in loondienst. Een deel
van de startende hybride ondernemers, zo’n 20%, houdt de baan in loondienst zelfs voor langere tijd aan en is niet van plan het werknemerschap
te beëindigen. Deze groep wordt hybride blijvers genoemd. Deze groep
ziet het ondernemerschap niet als een noodzaak, maar als een hobby.
Zwinkels signaleert dat de aan- of afwezigheid van raakvlakken tussen de
eigen onderneming en de baan in loondienst van invloed is op de keuze van
het overgangstraject. Wanneer de activiteiten als zelfstandige sterk overeenkomen met de activiteiten als werknemer, dan wordt direct gestart.
Zijn deze raakvlakken niet of nauwelijks aanwezig, dan kiest men voor
het hybride traject. Tien van de eenendertig geïnterviewde zelfstandigen
kunnen gezien worden als hybride ondernemers, zoals gedefinieerd in de
literatuur. Tien zelfstandigen is ongeveer 38% van de totale groep geïnterviewde zelfstandigen.
Tegelijkertijd of achtereenvolgend
In de literatuur wordt de hybride ondernemer gezien als een persoon die
het zelfstandig ondernemerschap tegelijkertijd combineert met een baan

 Wijmans (1999), Meijer (1999).
 Zwinkels (2000).
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een loondienst of als een persoon die het zelfstandig ondernemerschap afwisselt met een baan in loondienst. Tien van de eenendertig geïnterviewde
kunnen worden gezien als hybride ondernemers. Vijf zelfstandigen wisselen het zelfstandig ondernemerschap af met een baan in loondienst en de
andere vijf combineren het zelfstandig ondernemerschap tegelijkertijd met
een baan in loondienst. Vijf van de tien hybride ondernemers verrichten
dezelfde werkzaamheden, zowel in loondienst als in de uitvoering van de
eigen onderneming. Vier van de tien hybride ondernemers zijn werkzaam
in de media. Een journalist vertelt dat zijn hybride ondernemerschap geen
bewust keuze is, maar het gevolg van het handelen van de opdrachtgevers.
Redacteuren, journalisten en presentatoren werkzaam bij de omroepverenigingen worden door het uwv en de Belastingdienst niet gezien als freelancers of zelfstandigen, maar als werknemers of fictieve dienstbetrekkers.
De opdrachtgevers vrezen geconfronteerd te worden met boetes en premies
voor de werknemersverzekeringen en uit voorzorg bieden ze, vooral als een
redacteur regelmatig of voor een langere periode werkzaamheden verricht
voor een omroepvereniging, deze redacteur een arbeidsovereenkomst aan
of houden ze loonbelasting en premies voor de werknemersverzekering in
op het salaris van de redacteur. Deze laatste mogelijkheid wordt verlonen
genoemd. In paragraaf 8.2.4 wordt nader ingegaan op verloning.
De vijfde hybride ondernemer is werkzaam in de gezondheidszorg en
verricht eveneens dezelfde werkzaamheden in loondienst als in uitvoering
van de eigen onderneming. Deze zorgverlener combineerde aanvankelijk
zijn parttime baan in loondienst met een eigen praktijk als therapeut. Hij
vertelde dat hij met zijn praktijk in aanmerking wilde komen voor de zelfstandigenaftrek en dus moest hij voldoen aan een bepaald urencriterium. In
de loop der tijd is dat urencriterium volgens deze zorgverlener steeds hoger
komen te liggen. Deze zelfstandige zorgverlener legt uit dat hij minimaal
50% van zijn inkomen moest verdienen met zelfstandige activiteiten om
het urencriterium te halen. Met zijn praktijk die nogal arbeidsintensief is,
verdiende hij niet voldoende inkomen om het urencriterium te halen en de
enige oplossing die hij zag was naast deze praktijk aan de slag te gaan als
particuliere verpleegkundige. Of de Belastingdienst deze eis daadwerkelijk
stelt is onbekend.
Twee andere zelfstandigen, één werkzaam in de media en één publiciteitsmedewerker geven aan het zelfstandig ondernemerschap te combineren
of te hebben gecombineerd met een baan in loondienst. De werkzaamheden die ze verrichten in loondienst hebben volgens eigen zeggen niets te
maken met hun zelfstandige werkzaamheden. Hun baan in loondienst zien
ze als een bijbaan en toevalligerwijs werken ze beiden in een platenzaak.
Drie andere zelfstandigen wisselen het zelfstandig ondernemerschap af
met banen in loondienst. Een aannemer in de bouwnijverheid wisselde in
het verleden het zelfstandig ondernemerschap af met banen in loondienst.
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Een fotograaf zegt het zelfstandig ondernemerschap op te geven voor een
baan in loondienst. Hij zegt actief op zoek te zijn naar een baan in loondienst en voorlopig daarnaast te freelancen. Deze fotograaf verwacht op
termijn zijn freelancewerkzaamheden volledig te kunnen staken. Een tekstschrijver vertelt dat één van haar opdrachtgevers haar een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd heeft aangeboden voor de duur van zes weken. Ze
heeft dit contract geaccepteerd, maar realiseert zich dat ze in deze periode
weinig opdrachten van haar andere opdrachtgevers kan aannemen. Ze
ervaart dit als een nadeel.
‘Als je je voor een bepaalde periode vastlegt bij één opdrachtgever ben je minder
beschikbaar voor je andere opdrachtgevers. Het gevolg is dat je je netwerk kwijtraakt en dus ook de beter betaalde klussen misloopt.’

De drie grafisch vormgevers en de twee webdesigners vertellen regelmatig
een arbeidsovereenkomst aangeboden te krijgen door hun opdrachtgevers.
Ook vertellen deze vijf zelfstandigen in de grafimedia dat opdrachtgevers
aan hen vragen of ze exclusief voor deze opdrachtgevers willen werken.
De vijf zelfstandigen in de grafimedia zeggen niet in te gaan op deze
aanbiedingen, omdat ze hun zelfstandige status willen bewaren of omdat
ze de combinatie van het zelfstandig ondernemerschap met een baan in
loondienst te lastig vinden.
Nadelen van hybride ondernemerschap
Hybride of deeltijdondernemerschap brengt bepaalde risico’s mee. Hybride
ondernemers werken soms te weinig uren als zelfstandige ondernemer om
het urencriterium te halen, waardoor ze geen recht hebben op een aantal
fiscale regelingen. Ook kunnen hybride ondernemers in financiële problemen komen als ze hun baan in loondienst verliezen en een beroep willen
doen op de ww. In hoofdstuk 7 is reeds uiteengezet, dat de uren die een
ww-uitkeringsgerechtigde besteedt aan de eigen onderneming worden verrekend met de ww-uitkering. Soms raken ze hun uitkering zelfs kwijt als
ze in een week teveel uren werken. Dit is problematisch in situaties waarin
de ondernemer pas weken of maanden later wordt uitbetaald voor zijn
werkzaamheden.
8.2.3

Schijnzelfstandigen

Een bepaalde categorie zelfstandigen wordt in de literatuur een schijnzelfstandige of ‘pseudo-zelfstandige’ genoemd, omdat deze zelfstandigen zowel
tekenen van werknemerschap als van ondernemerschap vertonen. Het is
een deelgroep binnen de zelfstandige ondernemers. Een groep die zich
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in de schemerzone tussen zelfstandigheid (ondernemerschap) en (tijdelijk)
werknemerschap begeeft. Schijnzelfstandigen zijn volgens de definitie van
de ilo werknemers die zich voordoen als zelfstandige ondernemers om
fiscale redenen, om premieverplichtingen van de sociale zekerheid te ontduiken of om onder de bepalingen van het arbeidsrecht uit te komen.
De schatting is dat in Nederland een op de drie zelfstandigen werkt
in sectoren waarin de afbakening tussen werknemer en zelfstandige in de
praktijk een probleem vormt. Het betreft zelfstandigen die erg afhankelijk
zijn van hun opdrachtgever en freelancers die korte opdrachten uitvoeren
voor derden, waarbij evengoed gedacht kan worden aan een kortlopend
dienstverband in plaats van aan een opdracht. De afbakening tussen werknemer en zelfstandige vormt een probleem in de sectoren die worden gekenmerkt door een arbeidsintensief karakter, een grote vraag naar arbeid,
lage toetredingsdrempels en een sterke behoefte aan flexibiliteit. Sectoren
zoals de bouwnijverheid, de transportsector, de zakelijke en persoonlijke
dienstverlening, de journalistiek en de paramedische sector kennen grote
groepen onzelfstandige zelfstandigen. Uit een onderzoek uitgevoerd onder
Duitse zelfstandigen blijkt dat schijnzelfstandigheid relatief vaak voorkomt
onder docenten, wetenschappers, handelaren, journalisten en vertalers.
Het komt relatief weinig voor onder de industriële en kantoorberoepen.
Bovendien komt schijnzelfstandigheid significant vaker voor bij vrouwen
dan bij mannen en vaker bij jongeren dan bij ouderen.
Evers en Wijmans onderkennen een aantal dimensies die iets zeggen over
de mate van zelfstandigheid. Niet alle dimensies van Evers en Wijmans
zijn naar mijn mening dimensies van zelfstandigheid. Het is mij onduidelijk
is welke zin samenleven met een partner die werkzaam is in loondienst,
geen personeel in dienst willen nemen, een negatief startmotief hebben of
een vakbondslidmaatschap een aanwijzing van schijnzelfstandigheid kan
zijn. Een aantal door deze onderzoekers onderkende dimensies zijn mogelijk wel aanwijzingen van schijnzelfstandigheid.
In de eerste plaats wordt enige vorm van loonafhankelijkheid of het voor
mogelijk houden dat men in de toekomst weer in loondienst gaat werken
door Evers en Wijmans gezien als een teken van onzelfstandigheid. Volgens
deze definitie zijn alle hybride ondernemers dus schijnzelfstandigen. In de
tweede plaats zien Evers en Wijmans het gebrek aan sociale zekerheid als
een teken van schijnzelfstandigheid. Door geen voorzieningen te treffen
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ontbreekt een vangnet, waardoor een zelfstandige zichzelf wel heel afhankelijk maakt van het verkrijgen van opdrachten. Dat zelfstandigen zich erg
afhankelijk maken van de opdrachten die ze krijgen, omdat ze geen sociale
zekerheidsvoorzieningen treffen is een belangrijke aanwijzing voor schijnzelfstandigheid. In elk geval duidt het op een zekere afhankelijkheid. Het
leidt ertoe dat de zelfstandigen grote financiële risico’s lopen in het geval
van ziekte en arbeidsongeschiktheid en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nu blijkt uit verscheidene onderzoeken dat ongeveer
de helft van de zelfstandigen zich niet heeft verzekerd tegen loonderving
wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en ook geen pensioenvoorzieningen heeft getroffen. Als reden hiervoor wordt gegeven dat deze verzekeringen te duur zijn. In de derde plaats wordt de afhankelijkheid van één
of enkele opdrachtgever(s) door Evers en Wijmans gezien als één van de
belangrijkste kenmerken van schijnzelfstandigheid. Uit het onderzoek van
Evers blijkt dat 5% van de door hem onderzochte zelfstandigen maar één
of twee opdrachtgevers te hebben. Zelfstandigen met maar één of twee
opdrachtgevers zijn relatief vaak te vinden in de transportsector en de landbouw. Een veel groter deel van de onderzochte zelfstandigen heeft meer
dan drie opdrachtgevers, maar zegt tegelijkertijd veel voor één en dezelfde
opdrachtgever te werken.In de vierde plaats duidt arbeid voor een tarief
verrichten dat onder het in de branche gebruikelijke tarief ligt op schijnzelfstandigheid. Naast te lage tarieven kan men ook denken aan een lage
omzet of geringe winst maken of zelfs verlies leiden. Een andere indicatie
is geen of geringe grip hebben op de tariefstelling omdat de opdrachtgever
bepaalt welk tarief in rekening wordt gebracht.
In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op deze dimensies. Bepaalde geïnterviewde zelfstandigen voldoen aan één of meerdere dimensies van schijnzelfstandigheid. Volgens de schatting zouden 10 geïnterviewde zelfstandigen
een schijnzelfstandige moeten zijn. Twee zelfstandigen, een kraamverzorgster en een meubelmaker vertonen tekenen van schijnzelfstandigheid, maar
dit wil nog niet zeggen dat deze zelfstandigen daadwerkelijk schijnzelfstandigen zijn. In hoofdstuk 4 tot en met 6 is uitvoerig uiteengezet dat teneinde te kunnen bepalen of een zelfstandige nu een ondernemer is of een
werknemer alle feitelijke omstandigheden in ogenschouw dienen te worden
genomen.
8.3

Regels van zelfstandig ondernemerschap

Zelfstandig ondernemerschap heeft zijn eigen regels en gaat samen met
bepaalde rechten en plichten. Zelfstandigen dienen zich in bepaalde geval-
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len in te schrijven bij de kvk. Ook komen ze in aanmerking voor allerlei
fiscale aftrekposten en zijn ze doorgaans btw-plichtig. Om in aanmerking
te komen voor de fiscale aftrekposten dienen ze te voldoen aan het urencriterium. In principe zijn de zelfstandigen uitgezonderd van de werknemersverzekeringen, zoals in hoofdstuk 5 tot en met 7 is uiteengezet. Toch
krijgen ze regelmatig te maken met het uwv en om zeker te zijn van de
afwezigheid van een premieplicht vragen ze in veel gevallen een var aan
bij de Belastingdienst. In de volgende paragrafen worden de ervaringen van
de zelfstandigen met deze regels en de uitvoerende instanties beschreven.
8.3.1

Inschrijving Kamer van Koophandel

De kvk maakt een onderscheid tussen beroepen en bedrijven. Beoefenaars
van vrije beroepen zijn niet verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de kvk. Personen die een bedrijf voeren moeten zich wel inschrijven
in het handelsregister van de kvk. De beoefenaars van de vrije beroepen,
zoals journalisten, tolken en vertalers, advocaten, notarissen en makelaars,
hoeven zich dus niet in te schrijven, tenzij het vrije beroep bedrijfsmatig
wordt uitgeoefend. Ook als de beoefenaars van de vrije beroepen een bv
oprichten, worden ze geacht zich in te schrijven in het handelsregister van
de kvk. Ambachtslieden, zoals hoveniers, stukadoors, autoreparateurs en
loodgieters, voeren altijd een bedrijf en dienen zich dus in te schrijven
in het handelsregister van de kvk. Ze moeten zich binnen een week na
de oprichting van hun bedrijf, doorgaans een Vennootschap Onder firma
(vof), Commanditaire Vennootschap (cv) of Besloten Vennootschap (bv)
inschrijven.
Een aantal zelfstandigen heeft zich niet ingeschreven in het handelsregister van de kvk, omdat ze een vrij beroep hebben en zich niet per se hoeven
in te schrijven. Een webdesigner is van mening dat het helemaal geen zin
heeft zich in te schrijven in het handelsregister van de kvk. Het is volgens
haar veel te duur voor de gemiddelde zelfstandige. Wel vindt ze het jammer dat ze haar algemene leveringsvoorwaarden niet kan deponeren in het
handelsregister van de kvk.
Een aannemer die zich in 1978 wilde inschrijven in het handelsregister
van de kvk vertelde dat het destijds helemaal niet zo eenvoudig was voor
zelfstandigen om zich in te schrijven vanwege vestigingseisen en vergunningen. Deze aannemer zegt destijds een oplossing voor dit probleem te hebben gevonden door zich in het handelsregister van de kvk in te schrijven
als een klusbedrijf.
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‘Ik was één van de eerste zelfstandigen die zich in heeft geschreven met een klusbedrijf en aangezien ik een goed praatje had, werd ik door de kvk gevraagd of ik niet
meer mensen wilde adviseren bij het oprichten van een klusbedrijf.’

Een tekstschrijver wilde zich graag inschrijven in het handelsregister van de
kvk. Om een verblijfsvergunning te krijgen moest hij een baan hebben en
een eigen bedrijf opzetten leek hij wel een optie.
‘Alleen, om de verblijfsvergunning te krijgen moest mijn bedrijf wel ingeschreven
staan bij de kvk. Aanvankelijk wilde de kvk me helemaal niet inschrijven. De kvk
bleef volhouden dat journalist een vrij beroep is en dat inschrijving dan niet nodig
is. Ik had die inschrijving echt nodig voor een verblijfsvergunning en heb ook volgehouden dat ik echt ingeschreven wilde worden. Ik sta nu bij de kvk geregistreerd,
maar dat heeft veel overtuigingskracht gekost.’

Het verhaal van deze tekstschrijver doet vermoeden dat de kvk vergeet
dat personen die een vrij beroep bedrijfsmatig uitoefenen zich wel moeten
inschrijven in het handelsregister van de kvk. Deze tekstschrijver is niet de
enige beoefenaar van een vrij beroep die problemen heeft ondervonden
bij de inschrijving in het handelsregister van de kvk. Een publiciteitsmedewerker zegt dat hij zich niet in het handelsregister van de kvk heeft ingeschreven. Het moment dat hij een zakelijke rekening wilde openen vroeg
een bank hem om een bewijs van inschrijving van het handelsregister van
de kvk.
‘Volgens de bank kon ik alleen een zakelijke rekening openen als ik een kvk-nummer zou hebben. Ik wist dat het niet zo in elkaar zat. Het werd dus een wellesnietes-spelletje. Ik heb toen een verklaring van de kvk moeten vragen, waarop staat
dat ik me niet hoef in te schrijven, omdat ik een vrij beroep heb. Met die verklaring
heb ik een zakelijke rekening kunnen openen.’

Een paar jaar later besloot deze zelfstandige zich alsnog in te schrijven
in het handelsregister van de kvk, maar zijn inschrijving werd, zoals hij
vertelt, geweigerd. Hij zegt dat de kvk zijn inschrijving in het handelsregister heeft afgewezen omdat hij een vrij beroep heeft en niet verplicht is
zich in te schrijven. Inmiddels staat deze zelfstandige ingeschreven in het
handelsregister met een klusbedrijf. Deze publiciteitsmedewerker overweegt
eventueel in de toekomst een klusbedrijf te beginnen.
8.3.2

Rechtsvormen

Zelfstandigen krijgen ook met allerlei regels te maken als ze ervoor kiezen
hun zelfstandige onderneming in een bepaalde rechtsvorm te gieten. In het
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recht wordt gesproken van natuurlijke personen en rechtspersonen. Zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen hebben rechtsbevoegdheid. Een
rechtspersoon kan evenals een natuurlijk persoon contracten afsluiten, bezit
opbouwen en schulden aangaan. Bij ondernemingen met rechtspersoonlijkheid is anders dan bij natuurlijke personen het zakelijke vermogen afgescheiden van het persoonlijke vermogen. Als de onderneming failliet gaat,
blijft het privé-vermogen onaangetast, tenzij er fraude in het spel is. In het
geval van fraude wordt ook de natuurlijke persoon achter de rechtspersoon
aansprakelijk gesteld. Een natuurlijk persoon kent geen scheiding tussen
zakelijk en privé-vermogen. Een natuurlijk persoon is voor zakelijke schulden geheel aan te spreken, maar geniet ook direct de winsten van de zaak.
Er zijn vier vormen waarin natuurlijke personen een onderneming kunnen
voeren en die voor de zelfstandigen van belang zijn, namelijk de eenmanszaak, de maatschap, de vof en de cv. Dit worden de rechtsvormen zonder
rechtspersoonlijkheid genoemd. De rechtsvorm die een rechtspersoon kan
afsluiten en voor de zelfstandigen van belang is, is de bv. Een bv wordt een
rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid genoemd. De meeste geïnterviewde
zelfstandigen werken op basis van een eenmanszaak. Slechts een enkeling
heeft een vof of bv opgericht.
Eenmanszaak
Een eenmanszaak is een zaak waarin een natuurlijk persoon zijn beroep
alleen uitoefent of waarvan de natuurlijk persoon de enige eigenaar is. Deze
rechtsvorm hoeft niet officieel te worden opgericht, maar bestaat op het
moment dat een natuurlijk persoon werkzaamheden voor opdrachtgevers
gaat verrichten. Voor de oprichting van een eenmanszaak is geen akte nodig, de oprichting is vormvrij. Inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister van de kvk is verplicht. Alleen beoefenaren van vrije beroepen
hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister van de kvk. De
eigenaar van de eenmanszaak is met zijn gehele vermogen, dus zowel zakelijk als privé, aansprakelijk voor de schulden en de verplichtingen van de
eenmanszaak. Als de eigenaar in gemeenschap van goederen is getrouwd
dan is zijn of haar partner ook aansprakelijk.
vof
Een vof is een samenwerkingsverband tussen twee of meer natuurlijke
personen (vennoten) die onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf

 Aerts & Bungener (2004) p. 73.
 Aerts & Bungener (2004) p. 74.



8 zelfstandigen over zelfstandig ondernemerschap
voeren. Bij een vof hebben zakelijke schuldeisers voorrang boven de privéschuldeisers van de vennoten. Privé-schuldeisers kunnen hun vorderingen
dus niet verhalen op het vermogen van een vof. Als de zakelijke schuldeisers hun vorderingen niet op de vof kunnen verhalen, dan kunnen ze deze
vorderingen vervolgens op het privé-vermogen van de vennoten proberen
te verhalen. Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden
van de vof. Dit heeft tot gevolg dat als de ene vennoot zijn schulden
niet kan betalen, de andere vennoten zijn schulden moeten overnemen.
Samenwerkende ambachtslieden, zoals stukadoors en loodgieters, vormen
van oudsher vaak een vof. Een timmerman en een tekstschrijver die
zich aanvankelijk niet kon inschrijven bij de kvk, hebben beiden met hun
respectievelijke compagnon een vof opgericht. Een fotograaf had samen
met zijn vrouw een vof opgericht, maar door echtscheiding is deze vof
ontbonden.
bv
De bv is een rechtspersoon. De bv heeft zelfstandige rechten en plichten
en de bv kan dus kopen, huren, leasen en arbeidscontracten afsluiten. Alle
zaken worden in naam van de zaak gedaan. Een bv kan alleen of samen
met anderen worden opgericht. De belangrijkste reden te kiezen voor het
oprichten van een bv is om de persoonlijke aansprakelijkheid te beperken.
Schuldeisers van de bv kunnen hun schulden slechts verhalen op de bv en
niet op het privé-vermogen van de vennoten van de bv. Voor het oprichten van een bv is een zeker minimumkapitaal nodig. Een journalist heeft
op aanraden van zijn accountant een bv opgericht en dit is een beslissing
waar hij inmiddels spijt van zegt te hebben. Een aannemer vertelt dat hij
lange tijd heeft nagedacht over de oprichting van een bv, maar hij zegt
van de oprichting van een bv af te hebben gezien, vanwege het benodigde
startkapitaal en de administratieve rompslomp die met het hebben van een
bv samengaat.
‘Een bv is alleen handig als je boven een bepaald inkomen zit. Je hebt bijvoorbeeld € 18.000 aan startkapitaal nodig. Een bv oprichten is een heel gedoe, in de
loonsfeer bijvoorbeeld levert een bv een veel ingewikkeldere administratie op en
zelfstandigen houden niet van gedoe.’

Dat de meeste zelfstandigen op de markt opereren in de vorm van een
eenmanszaak, een rechtsvorm die zelfstandigen automatisch krijgen op het
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moment ze opdrachten voor anderen gaan verrichten, is in feite een teken
dat de meeste zelfstandigen niet of nauwelijks nadenken over rechtsvormen.
Het lijkt erop dat zelfstandigen zich niet realiseren dat ze door niets te regelen ook privé aansprakelijk zijn voor hun zakelijk handelen.
Personenvennootschappen
Er is een wetsvoorstel over nieuwe regels voor de personenvennootschappen. De invoering zal waarschijnlijk per 1 januari 2007 plaatsvinden. Deze
wet heeft consequenties voor de maatschap, de vof en de cv, maar niet
voor de eenmanszaken en de bv´s. De huidige vof´s worden automatisch
omgezet in openbare vennootschappen en het huidige onderscheid tussen
de beroep en bedrijf komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komen:
1. De niet-openbare vennootschap. Dit zijn samenwerkingsverbanden, die
niet onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden;
2. De openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (ov);
3. De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (ovr).
Er komt een duidelijk onderscheid tussen openbare vennootschappen en
stille vennootschappen. Een belangrijk criterium voor openbaarheid is of
op een duidelijk kenbare wijze naar buiten wordt getreden, bijvoorbeeld
door het voeren van een gemeenschappelijke handelsnaam. De niet-openbare maatschap is te vergelijken met de huidige stille maatschap en is
niet wezenlijk anders. Wel komt er een afgescheiden vermogen. Zakelijke
schuldeisers kunnen zich met voorrang op de privé-schuldeisers verhalen op
de zakelijke eigendommen. Daarnaast hoeft de vennootschap contractuele
afspraken pas na te komen, als een vennoot die naar buiten toe optreedt,
hiervoor een volmacht heeft gekregen van de andere vennoten. De openbare vennootschap is te vergelijken met de huidige vennootschap onder firma
en het commanditaire vennootschap. De openbare maatschap wordt een
openbare vennootschap. Alle vennoten van een openbare vennootschap
worden in de nieuwe regeling hoofdelijk aansprakelijk, behalve de vennoten
van de cv. Het maakt niet uit of de openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft of niet. Deze regeling geldt nu al voor de vof.
8.3.3

Fiscale regels

Een zelfstandige kan een aantal aftrekposten aanvoeren. In de eerste plaats
is er de zelfstandigenaftrek. Zelfstandigen die winst maken en voldoen

 Website kvk (2006).
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aan het urencriterium, komen in aanmerking voor deze fiscale aftrekpost.
Startende zelfstandigen hebben de eerste drie jaar ook nog de startersaftrek, dit is een extra bedrag boven op de zelfstandigenaftrek. Startende
zelfstandigen mogen de eerste drie jaar ook willekeurig afschrijven. Door
de afschrijvingen te vervroegen, betalen ze minder belasting.
Een belangrijk aspect van zelfstandig ondernemerschap is het aantal
uren dat een zelfstandige aan de eigen onderneming besteedt. Wil een
zelfstandige in aanmerking komen voor allerlei fiscale regelingen voor zelfstandigen, dan dient hij te voldoen aan het urencriterium. Een zelfstandige
dient tenminste 1225 uur per jaar te werken, wil hij in aanmerking komen
voor fiscale regelingen. Van deze 1225 uur kan 225 uur gerekend worden
voor administratieve taken. In feite hoeft een zelfstandige op jaarbasis maar
1000 uur te werken. Werkt een zelfstandige wekelijks zo’n twintig uur,
dan haalt hij het urencriterium al. De meeste geïnterviewde zelfstandigen
halen het urencriterium gemakkelijk. Slechts één zelfstandige werkzaam
in de media haalt het urencriterium niet en de voornaamste reden hiervoor is dat hij zijn freelance werkzaamheden combineert met een fulltime
baan in loondienst. Zijn freelance activiteiten kunnen opgevat worden als
bijkomstige werkzaamheden. Een andere zelfstandige in de media die zijn
freelance activiteiten combineert met een fulltime baan in loondienst haalt
het urencriterium met gemak.
Een meubelmaker vertelt dat ze tijdens de eerste jaren van haar loopbaan als zelfstandig meubelmaker haar inkomsten bij de Belastingdienst
aangaf als het resultaat van overige werkzaamheden. Ze zegt dat ze hiervoor heeft gekozen, omdat ze nog een baan in loondienst had en daarbij
verdiende ze de eerste jaren niet zoveel inkomen met haar zelfstandige
werkzaamheden. Het nadeel van verdiensten opgeven als het resultaat van
overige werkzaamheden is volgens haar, dat het haar geen recht geeft op
de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ze heeft gekozen haar verdiensten voortaan op te geven als winst uit onderneming. De directe fiscale
en financiële gevolgen daarvan kan ze niet overzien en ze heeft bij de
Belastingdienst toestemming aangevraagd en gekregen haar aangifte voor
de inkomensbelasting later dan gebruikelijk aan te mogen leveren.
Zelfstandigen mogen één procent van de waarde van het ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar aftrekken van hun winst. Dit
wordt de vermogensaftrek genoemd. Verder mogen zij die partners hebben
die meewerken in de onderneming, een gedeelte van de winst aftrekken.
Dit wordt de meewerkaftrek genoemd. Ook kennen zelfstandigen aftrekposten voor investeringen en innovaties. De investeringsaftrek houdt in dat
een zelfstandige 28% van het investeringsbedrag mag aftrekken van de
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nettowinst. Bij erkende energiebesparende investeringen mag 55% worden
afgetrokken. Zelfstandigen die tenminste 625 uur aan speur- en ontwikkelingswerk (s&o) voor technisch-wetenschappelijk onderzoek besteden mogen jaarlijks een extra bedrag aftrekken. Dit wordt de s&o-aftrek, oftewel
de Willie Wortel-aftrek genoemd. Een belangrijke aftrekpost is de for, de
fiscale oudedagsreserve. Tot hun 65ste mogen zelfstandigen belastingvrij een
oudedagsreserve apart houden van 12% van de jaarwinst, met een maximum van € 9.871. Dit bedrag mag aan pensioenvoorzieningen worden besteed, maar mag ook als eigen vermogen in de onderneming blijven zitten.
De hoogte van de for wordt door de fiscus berekend. Een zelfstandige kan
de premies voor een verzekering tegen het risico van loonderving wegens
ziekte en arbeidsongeschiktheid aftrekken van zijn winst. Om voor de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de s&o-aftrek in aanmerking te komen
moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium.
Aftrekposten
Het gros van de geïnterviewde zelfstandigen geeft toe weinig tot geen inzicht in de belastingtechnische aspecten van hun werk te hebben. De meeste zelfstandigen zeggen hun administratie uitbesteed te hebben aan een
accountant. Het inhuren van een accountant is volgens een tekstschrijver
wel aan de dure kant, maar hij is van mening dat een goede accountant
zichzelf altijd terugverdient. Een fotograaf vertelt dat het zijn accountant
lukt in jaren dat deze fotograaf een omzet heeft van € 100.000 zijn belastbaar inkomen terug te brengen op € 15.000. Deze fotograaf garandeert dat
zijn accountant zich aan de regels houdt. Dat het verschil tussen omzet
en belastbaar inkomen zo groot is wordt verklaard door het feit dat het
beroep van fotograaf wordt gekenmerkt door de hoge beroepskosten. Twee
fotografen vertellen dat hun beroepskosten hoog zijn. Ze zijn bijvoorbeeld
altijd onderweg in hun auto naar de volgende persoon of situatie die gefotografeerd moeten worden.
Verder is het haast onmogelijk gebleken zelfstandigen te laten vertellen
over de fiscale voordelen van het werken als zelfstandige ondernemer. Ze
zeggen dat dit aspect van het ondernemerschap hen niet interesseert. Een
grafisch vormgever zegt dat dit het meest vervelende aspect van het zelfstandig ondernemerschap is dat hij niet voor niets heeft uitbesteed aan zijn
accountant. Alleen het verlies van de starterskorting wil de zelfstandigen
opvallen. Een kraamverzorgster vertelt dat ze in het vierde jaar van haar
zelfstandig ondernemerschap ineens een aanslag voor de inkomensbelasting
toegestuurd kreeg die twee keer zo hoog was als het jaar daarvoor.
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‘Ik moest zoveel belasting betalen omdat ik geen recht meer heb op de starterskorting. Nu weet ik dat en dat ik nog meer geld opzij moet zetten voor de belasting.
Daar zou ik ook wel eens van af willen en maandelijks geld willen verdienen dat
je ook helemaal zelf mag houden en kan uitgeven zonder rekening te houden met
de belastingen.’

Een respondent werkzaam bij een belangenbehartiger voor zelfstandigen
werkzaam in de bouwnijverheid erkent dat het niet op orde hebben van de
boekhouding voor veel zelfstandigen in de bouw een financiële strop kan
zijn. Deze respondent is van mening dat in het onderwijs meer aandacht
moet worden besteed aan boekhouden.
‘Veel mensen in de bouwnijverheid zijn vakmensen, mensen die liever met hun
handen werken dan met hun hoofd. Hun boekhouding laten ze vaak liggen. Ze
vergeten facturen naar hun klanten te versturen. Ze vergeten zelf ook facturen van
leveranciers te betalen. Vaak hebben ze helemaal geen kijk op hun financiën. Ze
weten niet wat er binnenkomt en wat er uit gaat.’

De respondent stelt voor dat zelfstandigen leren boekhouden of dit werk
uitbesteden aan iemand die er wel verstand van heeft. Het belangrijkste
punt is dat de boekhouding goed moet worden gedaan.
btw
btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. btw is de indirecte
belasting die wordt geheven bij de levering van een product of bij het
verrichten van een dienst. Welk btw-tarief in rekening wordt gebracht is
afhankelijk van het type activiteit. Immers niet de persoon zelf wordt met
btw belast, maar zijn activiteiten worden belast. Er zijn drie btw-tarieven.
In de eerste plaats is er het algemene tarief van 19% dat geldt voor diensten
en luxeproducten. In de tweede plaats is er het verlaagde tarief van 6% dat
geldt voor de eerste levensbehoeften, bepaalde cultuurgoederen, treinkaartjes, museumbezoek en sport en bepaalde arbeidsintensieve diensten. Het
lagere tarief geldt voor kappers, schilders en stukadoors (voor het schilderen
en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar), fietsenmakers, schoenmakers en kleermakers. In de derde plaats is er het nultarief dat geldt bij de
uitvoer van producten binnen de eu. Dit nultarief geldt ook voor een aantal
diensten. Zo zijn de diensten van artsen, verpleegkundigen en verzekeringsadviseurs vrijgesteld van btw. Ook het werk van journalisten en schrijvers
is gewoonlijk vrijgesteld van btw, als het bijvoorbeeld het eigen gedachtegoed betreft. Dit heeft tot gevolg dat er op het schrijven van brochures en
teksten, maar ook het vertalen en redigeren van verhalen op voorwaarde
dat de zelfstandige invloed heeft op het artikel dat hij of zij vertaalt dan wel
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redigeert, geen btw wordt geheven. Opvallend genoeg valt het schrijven
van reclameleuzen en reclameslogans weer wel onder de btw-plicht. De
drie tekstschrijvers hebben in hun werk te maken met verschillende btw-tarieven en deze verschillende btw-tarieven leiden volgens een tekstschrijver
tot verwarring en onduidelijkheid. Het is onduidelijk wanneer het schrijven
van teksten nog journalistiek is of puur bedoeld voor reclame.
‘We hebben de Belastingdienst gebeld om ons te laten voorlichten over btw en welke
tarieven we wanneer moeten gebruiken. Nu was het al moeilijk de Belastingdienst
te pakken te krijgen, maar ook konden ze onze vraag niet beantwoorden. Ze wisten
het niet. Voor de zekerheid voeren we nu standaard 19% btw op.’

In de andere economische sectoren speelt dit probleem niet. Over veel
diensten in de gezondheidszorg wordt geen btw geheven en over diensten
in de andere economische sectoren wordt standaard of 6% (kappers) of
19% (aannemers) btw geheven.
Beroepskosten
Zelfstandigen kunnen meer beroepskosten aftrekken van de belastingen dan
een werknemer. Zelfstandigen krijgen ook minder onkosten vergoed door
een opdrachtgever dan een werknemer door zijn werkgever. Niet alleen
kunnen de zelfstandigen reiskosten indien ze niet vergoed worden door de
opdrachtgever opvoeren als beroeps- of onkosten, maar ook zijn de kosten
die gemoeid zijn met de acquisitie van een opdracht fiscaal aftrekbaar. Een
tekstschrijver zegt dat hij te eerlijk of te slordig met bonnen is om optimaal
gebruik te maken van fiscale regelingen voor de aftrek van beroepskosten.
‘Veel zelfstandigen verzamelen echt bonnen. Ik probeer mijn zakelijke en persoonlijke kosten zeer precies te scheiden. Ik declareer een treinkaartje niet als het niet
echt of slechts deels met mijn werk te maken heeft.’

Een publiciteitsmedewerker vertelt dat de Belastingdienst niet iedere bon
accepteert als beroepskosten bij de acquisitie van een opdracht. Hij vertelt
dat een zelfstandige niet alle kosten die hij maakt, ook kan declareren.
‘De Belastingdienst gelooft echt niet dat je iedere avond uit eten bent met zakenrelaties. Ook kun je niet meer declareren dan je verdient. Het dient wel in verhouding te staan.’

Bepaalde beroepskosten van een zelfstandige worden vergoed door hun

 Aerts & Bungener (2004) p. 93-94.
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opdrachtgevers. De reiskosten van de zelfstandige zorgverleners worden
bijvoorbeeld vergoed door hun opdrachtgevers. Andere beroepskosten of
onkosten zijn in principe te declareren bij de opdrachtgevers, maar zelfstandigen in de media voeren bijvoorbeeld de onkosten die gemoeid zijn met de
aanschaf van cd’s, boeken en tijdschriften liever op bij de Belastingdienst
op als beroepskosten, omdat ze volgens eigen zeggen het gevoel hebben dat
indien ze deze onkosten declareren bij één opdrachtgever, ze het aangeschafte artikel niet meer kunnen gebruiken bij een andere opdrachtgever.
8.3.4

Premieplicht voor de werknemersverzekeringen

Weinig geïnterviewde zelfstandigen zeggen last te hebben ondervonden van
het uwv en de Belastingdienst. Een timmerman en een journalist werkzaam
voor de omroepverenigingen zeggen dat ze regelmatig door de Belastingdienst
worden gecontroleerd en dat hun boekhouding altijd op orde blijkt te zijn.
Een zelfstandige zorgverlener is een keer door de Belastingdienst aangeslagen voor niet betaalde premies voor de werknemersverzekeringen.
‘In die maanden dat ze mijn boekhouding aan het controleren waren, mocht ik
geen rekeningen meer schrijven. Ik voelde me compleet lamgelegd.’

Ze heeft bezwaar gemaakt tegen deze beslissing en na controle van haar
boekhouding is ze door de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Dat zelfstandigen soms problemen hebben met het uwv en de Belastingdienst is de
geïnterviewde zelfstandigen wel bekend, maar het is in hun ervaring vooral
iets wat anderen overkomt en niet henzelf.
var
Zoals in hoofdstuk 6 is uiteengezet, vragen veel geïnterviewde zelfstandigen geen var aan. Het is niet verplicht een var aan te vragen. In de
bouwnijverheid en de grafimedia wordt nauwelijks een var aangevraagd,
terwijl de zelfstandigen werkzaam in de gezondheidszorg en media vrijwel
standaard een var aanvragen. Een aannemer in de bouwnijverheid heeft
geen var aangevraagd, omdat hij van mening is dat hij de var niet nodig
heeft. Hij is van mening dat niets onduidelijk of onzelfstandig is aan zijn
arbeidsrelaties.
‘Zelfs ten tijde van mijn klusbedrijf had ik mijn zaakjes al op orde. Ik ben zo zelfstandig: ik heb voldoende opdrachtgevers, loop voldoende risico’s en doe voldoende
aan acquisitie.’

Wel realiseert hij zich dat hij aan de vijftien zelfstandigen met wie hij re
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gelmatig samenwerkt een var moeten vragen.
‘Ik vraag nooit om een var. Ik houd niet zo van teveel papieren. Ik ben daar iets
te gemakkelijk in. Het is wel goed zo. Daarbij bevat de var wat tegenstrijdigheden.
Wat zegt zo’n var nu: niets, behalve dat het uwv door de opkomst van de zelfstandigen veel geld (premies) is misgelopen.’

Deze aannemer zit, evenals twee timmermannen die regelmatig werken met
een vast maar wisselende team van zelfstandigen, dicht tegen het werkgeverschap aan. Deze timmermannen werken ook samen met zelfstandigen,
maar slechts één timmerman vraagt standaard aan de zelfstandigen met
wie hij samenwerkt om een var. Op de samenwerking tussen zelfstandigen
wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
‘Ik wil de schijn van loondienst vermijden. Ik wil geen personeel in dienst. Ik zet
mensen in. Soms zoek ik ondersteunende zelfstandigen, soms zijn ze onderaannemers en soms huur ik ze in op urenbasis. Dat die zelfstandigen me gaan zien als
een werkgever voorkom ik door niet te vaak met dezelfde mensen te werken, door
te vermijden dat ze het grootste gedeelte van hun inkomen bij mij verdienen. Het
liefst werk ik met mensen die ook populair zijn bij anderen, die veel voor anderen
werken. Soms werk ik met mensen voor wie ik echt de kar moet trekken.’

De zelfstandigen werkzaam in de gezondheidszorg en de media vragen
bijna standaard een var aan en van deze groep weten de meeste zelfstandigen vervolgens niet wat voor een var ze de door de Belastingdienst hebben
afgegeven gekregen. Vrijwel niemand wist te vertellen wat voor type var
(var-row, var-wuo of var-vennoot) hij of zij precies heeft. De zelfstandige
zorgverleners vertelden wel dat ze door de Belastingdienst worden gezien
als ondernemers en dat ze allemaal een var hebben aangevraagd, omdat
de bemiddelingsbureaus de zelfstandige zorgverleners niet aannemen als
ze geen var kunnen overleggen. Op dit onderwerp wordt in de volgende
paragraaf uitvoerig ingegaan.
Bij de zelfstandigen werkzaam in media en bij de twee publiciteitsmedewerkers is niet altijd even duidelijk of ze nu een var-row of var-wuo
hadden. Ook vertelt een tekstschrijver dat ze de enige var die ze ooit heeft
aangevraagd vergat te verlengen. Ze verklaart dat haar opdrachtgever niet
zo blij was toen ze verlopen var inleverde, maar de opdracht heeft ze
wel gekregen. De Belastingdienst blijkt, anders dan in de wet is bepaald,
één var af te geven voor verschillende beroepsmatige activiteiten van de
zelfstandigen. Een zelfstandige heeft zeven verschillende beroepsmatige activiteiten op zijn var vermeld staan. Deze zelfstandige is namelijk actief als
grafisch vormgever, maar verricht ook verschillende werkzaamheden bij de
omroepverenigingen. Hij maakt programma’s, maakt deel uit van redacties
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van programma’s en werkt ook als eindredacteur of regisseur. Een andere
zelfstandige werkzaam voor diverse omroepverenigingen is eveneens actief
op meerdere beroepsgebieden. Ook een tekstschrijver verricht verschillende
werkzaamheden en ook hij vertelt dat hij jaarlijks een var aanvraagt voor
zijn verschillende werkzaamheden en deze krijgt afgegeven.
‘We vragen elk jaar een var aan. We krijgen ieder jaar een var voor al onze diverse en uiteenlopende activiteiten. Ik weet alleen niet precies wat voor type var
we hebben gekregen.’

Deze tekstschrijver vertelt verder dat hij deze var in feite voor slechts één
klant aanvraagt. De rest van zijn klanten vraagt nooit naar een var. Deze
ervaring wordt gedeeld door meerdere zelfstandigen in de media. Ook
een publiciteitsmedewerker vertelt dat slechts één van zijn opdrachtgevers
vraagt naar een var.
‘De andere opdrachtgevers hebben nog nooit naar een var gevraagd. Misschien
dat ik het helemaal niet nodig heb, maar ik heb het toch liever wel. Dat is toch
beter in het geval er een controle komt. Daarbij kom je serieuzer over als je een
var hebt.’

Een fotograaf is van mening dat het hebben van een var verplicht is. Hij
is tot deze conclusie gekomen, omdat al zijn opdrachtgevers om een var
vragen en zonder var niet overgaan tot betaling. Deze fotograaf heeft
vervolgens een var aangevraagd en heeft daarbij geen problemen met de
Belastingdienst ervaren.
‘Natuurlijk krijg ik een var. Ik heb toch meer dan drie opdrachtgevers en ik ben
niet financieel afhankelijk van één opdrachtgever. Hoewel ik in de zomer wel afhankelijk ben van één opdrachtgever.’

Een andere fotograaf heeft sinds kort een var en zegt deze var gelijk dertig
keer te hebben gekopieerd, omdat al zijn opdrachtgevers erom vragen. Of
zelfstandigen een var aanvragen is, zoals in hoofdstuk 6 is uitgezet, afhankelijk van het feit of hun opdrachtgevers ook daadwerkelijk om een var
vragen. Een zelfstandige, werkzaam bij de omroepverenigingen vertelt dat
hij dezelfde werkzaamheden soms in loondienst en soms als zelfstandige
uitvoert.
‘Het gaat hierbij om redactiewerkzaamheden. De Belastingdienst accepteert zelden
dat je als zelfstandige deel uitmaakt van een vaste redactie.’

Dat de omroepverenigingen in het verleden streng werden gecontroleerd
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door de Belastingdienst is reeds beschreven in hoofdstuk 6. Inmiddels vragen de omroepverenigingen gewoon aan de zelfstandigen of ze een var
kunnen overleggen, maar tot de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005 durfden de omroepverenigingen niet te vertrouwen
op de in 2001 ingevoerde var. Deze zelfstandige zegt dat de omroepverenigingen zich indekken met behulp van constructies op papier tegen de
mogelijkheid dat de Belastingdienst de werkzaamheden van de zelfstandige
ziet als verricht in (fictieve) dienstbetrekking.
‘Soms werken ze met papieren constructies die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dan krijg je uitbetaald voor het maken van documentaires, terwijl je
drie dagen in de week op kantoor van de omroep bezig bent met het maken van
een TV-programma. Soms gaan ze ook over tot ‘verlonen’ en worden er sociale
premies op je loon ingehouden. Dat verlonen is niet onoverkomelijk, maar wel
vervelend.’

Als de inkomsten van deze zelfstandige worden ‘verloont’ dan verdient
hij minder, de sociale premies zijn immers op zijn loon ingehouden. Hij
moet in zijn boekhouding onderscheid maken tussen inkomen verdiend in
loondienst en inkomen verdiend als zelfstandige. Een deel van de inkomstenbelasting is in de vorm van loonbelasting al ingehouden op zijn loon.
Dat maakt de berekening van het totale bedrag dat hij aan belastingen
moet afdragen iets ingewikkelder, want over zijn freelancewerkzaamheden
betaalt hij weer omzetbelasting. Helemaal vervelend vindt deze zelfstandige
dat hij te maken krijgt met de Wet flexibiliteit en zekerheid. De omroepverenigingen kunnen hem maar drie tijdelijke contracten geven, vervolgens
moeten ze hem een contract voor onbepaalde tijd geven en dat willen de
omroepverenigingen volgens deze zelfstandige helemaal niet.
Verlonen
Bij de omroepverenigingen en uitgeverijen komt het regelmatig voor dat
zelfstandigen die al jarenlang voor diverse omroepverenigingen of uitgeverijen werken ineens door één van de opdrachtgevers worden gezien als
personen die werkzaam zijn in (fictieve) dienstbetrekking. Het gevolg is dat
de opdrachtgevers voortaan de inkomsten ‘verlonen’. Dit houdt in dat de
opdrachtgevers loonbelasting en premies werknemersverzekeringen op het
salaris van de zelfstandigen inhouden. Deze zelfstandigen hebben verder
geen toegang tot zekerheden. Ze krijgen geen vakantiedagen en -geld, ze
bouwen geen pensioen op en ze krijgen alleen de gewerkte uren uitbetaald. Dat sommige opdrachtgevers kiezen het inkomen van zelfstandigen
te ‘verlonen’ is het gevolg van het strenge beleid van het uwv ten aanzien
van werkgevers in deze twee sectoren. Het uwv meent dat deze werkge
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vers onder de sociale premies uit willen komen en werknemers onterecht
opvoeren als opdrachtnemers. De betrokken zelfstandigen zijn van mening
zelfstandige ondernemers te zijn, ze werken namelijk voor eigen rekening
en risico, maar realiseren zich terdege dat hun werkzaamheden niet of
nauwelijks te onderscheiden zijn van de werkzaamheden die werknemers
bij deze organisaties verrichten.
Een andere zelfstandige werkzaam in de media is met succes een procedure gestart bij de Belastingkamer tegen het feit dat één omroepvereniging zijn inkomen ‘verloont’. Deze zelfstandige presenteert al jaren één
uur per week een radioprogramma en de omroepvereniging ‘verloont’ zijn
verdiensten, omdat hij deel zou uitmaken van de redactie. De presentator
zelf zegt nooit aanwezig te zijn bij een redactievergadering. Hij presenteert
slechts een programma en interviewt de gasten. Op deze gesprekken bereidt hij zich zonder hulp van de redactie voor. Deze zelfstandige vertelt
dat de omroepvereniging erkent dat hij niet in loondienst bij hen is, maar
de omroepvereniging blijft van mening dat ze het ene uurtje per week
dat de zelfstandige voor hen werkt, wel een fictief dienstverband moeten
noemen. Dat impliceert volgens de zelfstandige dat de omroepvereniging
loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen op zijn loon
inhoudt. De omroepvereniging houdt volgens de zelfstandige 60% van zijn
brutoloon in.
‘Ze houden niet alleen 60% van mijn brutoloon in, maar ook 60% van mijn kilometervergoeding en onkostenvergoeding in. Volgens mij kan dat helemaal niet.’

De presentator maakt niet alleen bezwaar tegen de wijze waarop wordt
ingehouden op zijn loon, maar ook tegen het feit dat wordt ingehouden.
De presentator heeft immers een bv opgericht om zijn freelancewerkzaamheden in onder te brengen. Hij heeft altijd een var gehad en was zelfs in
bezit van de voorloper van de var, de ovav. Uit alles blijkt dat hij een
zelfstandige ondernemer is en hij heeft het gevoel dat de omroepvereniging
zijn zelfstandig ondernemerschap domweg ontkent.
Een grafisch vormgever wordt al enige tijd door de administratieve afdeling van een uitgeverij waarvoor ze werkt, verzocht een verklaring te ondertekenen. Deze opdrachtgever wil dat ze verklaring ondertekent waaruit
blijkt dat ze voor de werknemersverzekeringen gezien wordt als werkzaam
in fictieve dienstbetrekking. De uitgeverij wil haar inkomen dus ‘verlonen’.
De administratieve afdeling zegt dat ze deze verklaring moet ondertekenen,
omdat ze zonder deze verklaring geen opdrachten meer zal krijgen. Deze
vormgever heeft geen zin deze verklaring te ondertekenen. Ze ziet het nut
van sociale premies betalen niet in.
‘Je betaalt zoveel premies dat je er financieel zwaar op achteruit gaat. Daarbij
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begrijp ik niet zo goed op welke wijze het betalen van deze premies mijn positie
beschermt. Ze kunnen me namelijk nog steeds zonder reden ontslaan.’

Ondanks het feit dat deze vormgever de verklaring niet heeft ondertekend,
blijft ze opdrachten krijgen. De reden daarvoor is dat de redacties van
de tijdschriften en de administratieve afdeling niet met elkaar communiceren. De redacties lijken zich weinig aan trekken van het beleid van de
administratieafdeling.
8.4

De relatie met andere zelfstandigen

Uit de interviews is gebleken dat de relaties die de zelfstandigen onderling
onderhouden even belangrijk zijn voor hun werk als de relaties die ze onderhouden met hun opdrachtgevers. Op tal van terreinen werken ze samen
met andere zelfstandigen of ondervinden ze hinder van hen. De concurrentie tussen zelfstandigen onderling is in bepaalde sectoren van economische
bedrijvigheid groot.
8.4.1

Samenwerking

Een aantal zelfstandigen zegt zeker geen personeel in dienst te willen nemen. Een kraamverzorgster vertelt dat iedereen haar afraadt personeel
in dienst aan te nemen, vanwege de kosten van personeel in het geval
van ziekte. Deze kraamverzorgster vindt het best jammer dat personeel in
dienst nemen zo duur is, want ze zou haar bedrijf graag willen uitbreiden
‘Ik zie maar twee opties: of je bent een grote onderneming of je bent een eenmansbedrijf. Ik geniet van de vrijheid van zelfstandig ondernemerschap, maar ik krijg
ook een kick van het idee dat soms iemand voor mij werkt.’

Een aannemer zegt eens de fout te hebben gemaakt door personeel in te
huren.
‘Ik heb ooit iemand in een gesubsidieerde baan in dienst gehad. Personeel in dienst
aannemen leer je wel af. De lasten en de kosten van personeel zijn te hoog. Je raakt
in de problemen als je personeel arbeidsongeschikt wordt of als je ze wilt ontslaan.
Ik werk met zzp’ers. Een aantal van hen zou wel eens in de problemen kunnen
komen met het uwv over de juridische status van hun arbeidsrelatie. Ik zou daar
op moeten letten. Soms werk ik met werknemers, maar die huur ik in via een uitzendbureau. Ik probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat ik met werknemers werk,
maar ik neem wel klussen aan die te groot zijn om in mijn eentje uit te voeren.’

Deze aannemer in de bouwnijverheid werkt samen met vijftien andere
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zzp’ers. Aangezien deze aannemer meestal de opdracht aanneemt en het
werk uitbesteedt aan deze vijftien zzp’ers, weet hij dat hij zelf dicht tegen
het werkgeverschap aanzit, doordat hij over het algemeen de opdrachten
binnenhaalt en delen van deze opdrachten uitbesteedt aan zijn netwerk
van zzp’ers.
‘Ik haal nu eenmaal de meeste klussen binnen. Soms halen zij een klus binnen,
maar ze schuiven de grote klussen graag naar me door. Sommige van de zzp’ers
die ik inhuur, moeten oppassen met het uwv. Ze hebben te weinig opdrachtgevers.
Ze doen te weinig aan acquisitie. Je zou ze kunnen zien als schijnzelfstandigen.
Gelukkig werk ik veel met mensen die alleen werken als ze geld nodig hebben. Als
ze geen geld meer hebben, werken ze voor me. Hebben ze wel voldoende geld, dan
werken ze liever aan iets anders. Hierdoor werkt dit netwerk perfect.’

Een vakbondsvertegenwoordiger in de bouwnijverheid signaleert dat zzp’ers
werkzaam in verschillende beroepen regelmatig samenwerken in vaste
teams. Ieder lid van zo’n team neemt opdrachten aan. Timmerlieden doen
zelf het timmerwerk, maar besteden het metselwerk uit aan een bevriende
metselaar. Zzp’ers werken graag samen met andere zzp’ers. Opdrachtgevers
in de bouwnijverheid werven via zzp’ers weer andere zzp’ers. Een timmerman vertelt dat hij zelfstandige metselaars aanbeveelt bij opdrachtgevers.
‘Opdrachtgevers vertrouwen ons en weten dat we alleen vakmensen aanbevelen.’

Deze timmerman heeft samen met een andere timmerman een vof opgericht. Een andere timmerman zegt samen te werken met zzp’ers, omdat hij
geen personeel wil inhuren en de derde timmerman werkt samen met twee
zzp’ers. Eén zzp’er, een decorbouwer, werkt altijd met hem samen.
8.4.2

Concurrentie

Zelfstandigen ervaren concurrentie: niet alleen van andere zelfstandigen,
maar soms ook van potentiële opdrachtgevers. Een publiciteitswerker vertelt dat hij eens een belangrijke opdracht is kwijtgeraakt, doordat een potentiële opdrachtgever er met de opdracht vandoor ging.
‘Het was een omvangrijke publiciteitsklus waarbij ik onder meer een distributeur
zou regelen. Die distributeur was weer een potentiële opdrachtgever. Gezien de
hoeveelheid werk kon ik nog een publiciteitsmedewerker inhuren. Het liep anders:
de distributeur heeft mijn beoogde personeelslid direct ingehuurd. Ze hebben mijn
idee gepikt en het werk bij mij weggehaald. Ik ben hierdoor wel € 1250 per maand
kwijtgeraakt. Dat is zwaar.’

Grafimedia
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Een webdesigner ervaart volgens eigen zeggen geen concurrentie, eerder
het tegenovergestelde. Zij vertelt eerder teveel werk te hebben, terwijl de
rest zonder werk zit.
‘Toen ik net begon wilden andere bedrijven me erg graag in loondienst nemen.
Ik kon overal terecht. Nog steeds krijg ik aanbiedingen van andere zelfstandigen
en bedrijven die me vertellen dat ze graag mijn klantenbestand willen overnemen
en dan samen met mij MIJN klanten langs willen gaan. Volgens mij is dat geen
goed idee.’

Media
In de media is het gangbaar dat mensen starten op freelancebasis. De
meeste dagbladen werken met één vaste fotograaf die werkzaam is in
loondienst en nemen daarnaast regelmatig foto’s af van een vaste groep
zelfstandigen die jarenlang voor een zelfde medium werken. Volgens een
fotograaf behoort de fotograaf in vaste dienst van een dagblad tot het verleden. Drie fotografen signaleren dat steeds vaker schrijvende journalisten
op pad gaan met een digitale camera en zelf de foto’s bij hun artikelen maken. Het beroep van nieuwsfotograaf staat door deze ontwikkelingen onder
druk. De nieuwsfotograaf is aan het verdwijnen. Sinds de digitale camera
kan iedereen fotograferen. Een fotograaf zegt concurrentie te ervaren van
hobbyisten.
‘Een probleem is dat sommige mensen het zien als een hobby en het dus voor niets
doen. Dat vind ik beunhazerij. Ze verzieken de markt. De markt wordt verziekt
door hobbyisten en door amateurs die graag hun foto in de krant willen hebben.’

Dagbladen maken gebruik van nieuwsfoto’s gemaakt door amateurs, met
name voor hun digitale edities die snel willen publiceren. Dagbladen hebben meer tijd en kunnen wachten op beeldmateriaal gemaakt door een
professionele fotojournalist, tenzij dit beeldmateriaal ontbreekt. Een aantal
websites richt zich speciaal op de verkoop van de foto’s gemaakt door getuigenfotografen aan professionele afnemers. Ook persbureaus nemen foto’s
van getuigenfotografen op in hun archief. Leo Blom, chef van de fotoredactie van persbureau anp zegt in nrc Next dat deze foto’s een toegevoegde
waarde kunnen hebben, maar dat deze foto’s problemen wat betrouwbaarheid en kwaliteit betreft kunnen geven.
Een fotograaf is van mening dat menig opdrachtgever het kwaliteitsverschil tussen getuigenfotografen en professionele fotojournalisten niet eens

 nrc Next 31 mei 2006.
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ziet of gezien de geringe prijs van deze foto’s voor lief neemt. Een andere
fotograaf zegt de hete adem van de concurrentie wel te voelen, maar ze
altijd voor te zijn, zoals bij zijn recente overgang naar een ander agentschap. Deze fotograaf zegt weliswaar geen concurrentie te ervaren, maar
hij is wel voorzichtig met in zijn keuze van andere fotografen met wie hij
samenwerkt.
8.5

Conclusie

De persoonlijke kenmerken van de geïnterviewde zelfstandigen komen
overeen met de persoonlijke gegevens van zelfstandigen die in andere onderzoeken zijn gevonden. De zelfstandige is vaker een man dan een vrouw.
Twee van de drie zelfstandigen zijn mannen. De gemiddelde leeftijd van
de zelfstandigen ligt in de meeste onderzoeken boven de dertig jaar. In dit
onderzoek is het 39 jaar. Het opleidingsniveau van de geïnterviewde zelfstandigen is gemiddeld genomen hoger dan in andere onderzoeken, maar
dit wordt mogelijk verklaard door de selectie van de economische sectoren
en beroepen.
De geïnterviewde zelfstandigen starten een eigen onderneming vanwege
de meest uiteenlopende redenen. Meestal is de keuze een eigen onderneming te starten het gevolg van een combinatie van factoren. Het zelfstandig
ondernemerschap wordt door de geïnterviewde zelfstandigen zeer gewaardeerd. Zij zijn van mening dat het zelfstandig ondernemerschap financiële en vakinhoudelijke voordelen heeft boven het werken in loondienst.
Sommige zelfstandigen combineren het zelfstandig ondernemerschap gelijktijdig of achtereenvolgend met een baan in loondienst. Dit wordt hybride
ondernemerschap genoemd. Tien geïnterviewde zelfstandigen zijn hybride
ondernemers en dit aantal stemt overeen met het aantal hybride ondernemers dat in andere onderzoek wordt gevonden. In andere onderzoeken
wordt het aantal schijnzelfstandigen geschat op 33%. In dit onderzoek zijn
veel minder zelfstandigen op te vatten als een schijnzelfstandige. Een aantal
geïnterviewde zelfstandigen vertoont tekenen van schijnzelfstandigheid. Ze
werken bijvoorbeeld voor te weinig opdrachtgevers of ze hebben een te
laag inkomen. Dit wil nog niet zeggen dat deze zelfstandigen ook daadwerkelijk schijnzelfstandigen zijn. Het is niet gemakkelijk schijnzelfstandigheid
vast te stellen. Er moeten erg veel factoren in ogenschouw worden genomen en werken voor één of één overheersende opdrachtgever is slechts een
aanwijzing dat mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid.
De regels van het ondernemen, of beter gezegd de instanties die deze
regels van ondernemen uitvoeren en/of beoordelen bezorgen de geïnterviewde zelfstandigen de nodige problemen. De kvk blijkt bijvoorbeeld veel
zelfstandigen niet in te inschrijven in het handelsregister. De verklaring is
dat deze zelfstandigen zich niet hoeven in te schrijven. Ze hebben een vrij
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beroep, maar dit betekent niet dat ze zich niet mogen inschrijven. De geïnterviewde zelfstandigen ervaren weinig problemen met de Belastingdienst en
het uwv. Ze zijn van mening dat problemen hebben met de Belastingdienst
en het uwv iets is wat andere zelfstandigen overkomt. De geïnterviewde
zelfstandigen nemen zelden personeel in dienst. Zij vertellen geen personeel
nodig te hebben. Zelfstandigen werken samen met andere zelfstandigen.
Veel zelfstandigen werken in netwerkachtige teams, die samen opdrachten
aannemen, werk aan elkaar uitbesteden en kosten delen. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de meeste zelfstandigen ook veel
concurrentie van andere zelfstandigen ervaren.
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zel f s t a n d i g e n
o ve r h u n w e r k

In dit hoofdstuk wordt de mate van zelfstandigheid van de zelfstandigen
beschreven. De zelfstandigheid wordt gemeten aan de hand van vier onderwerpen: beïnvloeding door de opdrachtgevers, economische afhankelijkheid
ten opzichte van deze opdrachtgevers, bezit en risico’s van ondernemerschap. Door te kijken naar de contracten die zelfstandigen met hun opdrachtgevers sluiten of te kijken naar de afspraken die ze maken met hun
opdrachtgevers over tarieven, betalingstermijnen, vervanging en aansprakelijkheid, vallen uitspraken te doen over de beïnvloeding van deze opdrachtgevers. Beïnvloeding is een manier om het gezag of instructiebevoegdheid
van de opdrachtgever in kaart te brengen. Beïnvloeding ligt dicht tegen het
begrip economische afhankelijkheid aan. Beide begrippen hangen, zoals
uitgebreid is uiteengezet in hoofdstuk 4, nauw samen. De economische
afhankelijkheid blijkt uit het aantal opdrachtgevers van de zelfstandigen, de
duurzaamheid van deze arbeidsrelaties en de mogelijkheid van het weigeren van opdrachten en opdrachtgevers. Een belangrijk aspect van zelfstandig ondernemerschap is dat de zelfstandige bepaalde bedrijfsmiddelen bezit
en investeert in de eigen onderneming. Zelfstandig ondernemerschap gaat
gepaard met bepaalde risico’s op het gebied van arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Met onderwerpen als beïnvloeding en
economische afhankelijkheid worden de zelfstandigen vergeleken met de
werknemers en met onderwerpen als bezit en risico worden de zelfstandigen ook vergeleken met de andere ondernemers. Deze vier onderwerpen
worden beschreven in afzonderlijke paragrafen. Per onderwerp wordt eerst
beschreven welke wettelijke regels er zijn en hoe de opdrachtnemers en de
aannemers (de zelfstandigen) zich juridisch gezien onderscheiden van de
werknemers.
9.1

Beïnvloeding

In de volgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de afspraken die
zelfstandigen al dan niet contractueel vastleggen met hun opdrachtgevers.
Niet alle zelfstandigen werken met schriftelijke contracten, wel maken ze
allemaal mondelinge afspraken met hun opdrachtgevers. In bepaalde gevallen is het beter te zeggen dat de opdrachtgevers afspraken maken met
de zelfstandigen. De afspraken betreffen onderwerpen, als de hoogte van
de tarieven, de termijn waarop facturen betaald worden, mogelijkheid tot
vervanging en uitbesteding, aansprakelijkheid, de verplichting tot geheimhouding en het hebben van een concurrentiebeding.
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9.1.1

Werken met contracten

Werknemers werken altijd op basis van een arbeidsovereenkomst. Zelfs in
het bijzondere geval dat een werknemer een mondelinge overeenkomst
heeft, liggen de vele rechten en plichten van de werknemer en werkgever
vast. De arbeidsovereenkomst beschermt de werknemer tegen de werkgever
en in zekere mate ook tegen zichzelf. Zelfstandigen werken veel minder met
schriftelijk overeengekomen arbeidscontracten. In de wet zijn veel minder
rechten en plichten van zelfstandigen en hun opdrachtgevers vastgelegd en
zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet beschermen de opdrachtovereenkomst
en de overeenkomst tot aanneming van werk eerder de opdrachtgever dan
de zelfstandige.
In de bouwnijverheid wordt zoveel mogelijk door de zelfstandigen contractueel vastgelegd. In deze branche zeggen de zelfstandigen door schade
en schande wijs te zijn geworden. De zelfstandige zorgverleners hebben
wel een arbeidscontract met het bemiddelingsbureau, maar sluiten zelden
contracten met particuliere cliënten. De zelfstandige grafisch vormgevers en
de webdesigners werken veel minder met arbeidscontracten, maar proberen zoveel mogelijk afspraken per e-mail vast te leggen. In de media wordt
nauwelijks met arbeidscontracten gewerkt, behalve door de zelfstandigen
die werkzaam zijn bij de omroepverenigingen. Uit de gesprekken met de
zelfstandigen komt een beeld naar voren dat naarmate de belangen groter
zijn, omdat bijvoorbeeld een opdracht gepaard gaat met behoorlijke geldstromen en aansprakelijkheden, men eerder geneigd is tot het werken met
contracten, dan indien het gaat over een kleine opdracht. Er moet wel iets
te onderhandelen zijn, wil men werken met contracten.
Bouwnijverheid
Een aannemer zegt alleen bij kleine klussen te werken met offertes.
Naarmate de opdracht omvangrijker wordt, werkt hij met standaardcontracten en algemene leveringsvoorwaarden. Een timmerman vertelt dat hij
tegenwoordig duidelijk probeert te zijn tegen cliënten. Tien jaar geleden
heeft hij grote problemen ondervonden, omdat hij en een cliënt het niet
eens werden over wat precies afgesproken was. Sindsdien werkt hij standaard met leveringsvoorwaarden.
‘Ik mail altijd mijn leveringsvoorwaarden en vraag aan potentiële cliënten of ze
die leveringsvoorwaarden willen bekijken en ondertekenen voordat ik begin met
werken.’

Een andere timmerman werkt steevast met contracten. Hij vertelt dat hij
en zijn partner zowat alles contractueel vastleggen. Hij legt vervolgens uit
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dat hij en zijn partner op basis van verschillende contracten werken. Als
hij en zijn partner op uurbasis worden ingehuurd door een opdrachtgever,
leggen ze vast wat ze doen, hoeveel werk het is en hoeveel tijd ze er mee
kwijt denken te zijn. Als hij en zijn partner werk aannemen, spreken ze een
aanneemsom af en leggen ze alles vast. Hij vertelt dat hij en zijn partner
er altijd voor zorgen dat ze hun contracten bij zich hebben. De reden hiervoor is volgens hem, dat hoe zorgvuldig zij hun werkzaamheden contractueel vastleggen, het nog steeds voorkomt dat ze in de praktijk hele andere
werkzaamheden verrichten. Dit wordt door hem niet als een ramp ervaren.
Deze andere werkzaamheden zijn een consequentie van wat in het contract
is vastgelegd. Werkzaamheden willen volgens deze hem wel eens vastlopen,
omdat bijvoorbeeld het materiaal nog niet is afgeleverd. Hij zegt dat hij in
deze situatie niet naar huis wil worden gestuurd, maar wil doorwerken.
´Contractueel is vastgelegd dat we andere werkzaamheden verrichten als we vastlopen met het afgesproken werk. Ik wil best de bouwplaats opruimen. Ook komt voor
dat je afspreekt dat je kozijnen gaat stellen, maar dat je, voordat je kunt beginnen,
de vrachtwagen nog moet uitladen, terwijl dat niet is afgesproken. Dat is ook niet
zo erg. Zolang het maar te vaak gebeurt.’

Werken met contracten heeft volgens deze timmerman wel een nadeel. Hij
vertelt dat hij indien hij een contract aanneemt, vastzit aan zo’n contract
en niet meer onder het contract uit kan komen.
Gezondheidszorg
Alle geïnterviewde zelfstandige zorgverleners werken via één of meerdere
bemiddelingsbureaus en met deze bemiddelingsbureaus sluiten ze arbeidscontracten. Deze arbeidscontracten zijn standaardcontracten, waarin met
name afspraken worden vastgelegd over arbeidstijden en tarieven. Geen
enkele zelfstandige werkt met een proeftijd en een opzegtermijn, behalve
een zelfstandige zorgverlener die werkt met contracten opgesteld door de
Sociale Verzekeringsbank (svb). Deze instantie keert de vergoedingen in het
kader van het persoonsgebonden budget uit aan onder meer ouders van
gehandicapte kinderen die thuis verzorgd moeten of kunnen worden. Deze
zelfstandige zorgverlener zegt het wel prettig te vinden dat in haar contract
een proeftijd en een opzegtermijn zijn opgenomen.
‘Het is voorgekomen dat ik bij een gezin wegwilde. De ouders en ik vonden dat
we ermee moesten stoppen. Ik heb me toen aan een opzegtermijn gehouden en die
laatste maand gewoon doorgewerkt. Ik zou het wel prettig vinden als ik gelijk zou
kunnen stoppen met werken bij een cliënt, maar dat het is voor de cliënt niet fijn
als ik meteen zou kunnen opstappen. Mensen hebben tijd nodig om een vervanger
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voor me te vinden. Zo’n opzegtermijn geldt natuurlijk ook voor de cliënt die me
niet zomaar kan ontslaan. Dat is voor mij weer prettig.’

Een persoonsgeboden budget is ingevoerd in 1995 en mensen die zorg nodig
hebben conform de awbz kunnen voor bepaalde onderdelen een persoonsgebonden budget aanvragen. Onder de awbz valt moeilijk verzekerbare
zorg, zoals zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg,
de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Met een persoonsgebonden
budget kan de zorgvrager zelf beslissen bij wie hij zorg inkoopt. Dit kan bij
een zorginstelling zijn, maar de zorgverlener kan ook een zelfstandige of
familielid inhuren om de zorg te verlenen.
Sinds de introductie van het persoongebonden budget in de gezondheidszorg is het voor zelfstandigen eenvoudiger geworden buiten de bemiddelingsbureaus om cliënten te werven en zelf zorgverzekeraars aan
te schrijven. Bij de introductie van het persoonsgebonden budget stelde
de toenmalige Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de
persoonsgebonden budgetfinanciering ook het belang van de zorgverlener dient. Met dit belang worden behoorlijke arbeidsvoorwaarden en een
goede socialezekerheidspositie van de zorgverlener bedoeld.
De afgelopen jaren is meer ruimte gekomen voor zelfstandige zorgverleners. Door de invoering van marktwerking in de thuiszorg is steeds meer
plaats gekomen voor particulier initiatief. Van de private aanbieders in de
gezondheidszorg is 41% actief in de thuiszorg. Een kwart van het private
aanbod in de thuiszorg wordt betaald door de patiënten zelf. Eveneens een
kwart wordt betaald door de zorgverzekeraars. Daarbij gaat het vooral om
kraamzorg. Uit het persoonsgebonden budget wordt ook een kwart betaald.
Het laatste kwart wordt betaald door zorgkantoren en -bedrijven.
Grafimedia
Een webdesigner legt uit dat ze zich zoveel mogelijk indekt, zonder een
contract te sluiten. Ze zegt dit te doen door hele gespecificeerde e-mails te
sturen, waarin ze vastlegt op welk formaat en in welke netscapeversie ze
werkt en wat ze allemaal gaat aanleveren. Ook de prijs van haar werk legt
ze vooraf vast. Ze vindt het belangrijk duidelijkheid van zaken te hebben.
Ze zegt vooraf een offerte te sturen en dat haar klanten deze offerte eerst
moeten ondertekenen voordat ze aan de slag gaat.
‘Zonder handtekening doe ik niets. Ik ben daar erg streng in.’

 Jeurissen (2002) geciteerd in Groot, Kok & Aerts (2003)
 Kamerstukken II, 1994-1995, 23904-14.
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De reden dat ze zo streng zegt te zijn met het ondertekenen van offertes,
is dat in haar offertes standaard een betalingsgarantie is opgenomen. Deze
betalingsgarantie is voor haar een belangrijk onderdeel van haar contract.
Ze vertelt dat ze een paar keer zonder een schriftelijke betalingsgarantie
heeft gewerkt en dat het vervolgens mis is gegaan met de betalingen.
Media
Een zelfstandige in de media krijgt regelmatig contracten toegestuurd door
de omroepverenigingen. Iedere omroepvereniging blijkt met een eigen contract te werken dat volgens hem soms voorafgaand aan een opdracht en
soms na het verrichten van de opdracht wordt verstuurd. Bovendien vertelt
hij dat verschillende afspraken in deze contracten worden vastgelegd. In
het ene contract staan volgens hem alleen afspraken over werktijden, terwijl in het andere contract fiscale zaken worden geregeld. Hij vindt deze
contracten maar onzin.
‘Bij de ene omroepvereniging krijg ik altijd achteraf een contract. Als ik hun een
rekening stuur, dan sturen zij er een contract achteraan. Volgens mij is dat gewoon
zo’n contract waarin staat dat ik zelf mijn premies en belastingen regel. Een andere
omroep stuurt me elke twee weken voorafgaand aan een opdracht een papiertje.
Dat is een uitnodigingsformulier van “denk je er aan dat je de komende twee weken
dat en dat doet.” Ik heb hun gevraagd die formulieren niet meer te sturen, want
ik doe er toch niets mee en dat is prima. Bij weer een andere omroepvereniging
heb ik een overkoepelend contract gekregen. Dat zijn van die contracten die soms
vooraf en soms achteraf het werk worden afgegeven. Ik lees die dingen nooit.’

Een fotograaf daarentegen legt zelf alles, van prijzen tot voorwaarden,
contractueel vast. Hij zegt te werken met contracten, omdat hij wat te onderhandelen heeft. Hij levert veel foto’s aan fotoarchieven en persbureaus
en één van zijn voorwaarden is dat zijn foto’s niet gebruikt worden voor
posters en ander commercieel materiaal. Zijn foto’s mogen alleen doorverkocht worden aan tijdschriften en dagbladen. Een dagblad is weer met
hem contractueel overeengekomen dat hij zijn foto’s pas twee maanden na
plaatsing van deze foto’s door de krant mag leveren aan een fotoarchief of
persbureau. Jarenlang heeft hij zich gehouden aan deze afspraak, maar de
laatste tijd levert hij zijn foto’s meteen aan het fotoarchief of persbureau.
9.1.2

Instructiebevoegdheid

Een werknemer werkt onder het gezag van een werkgever en is ondergeschikt aan de werkgever. Een werknemer heeft, zoals in hoofdstuk 4 is
uiteengezet, op grond van artikel 7:660 bw de bijzondere verplichting zich
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te houden aan de instructies gegeven door de werkgever. Op grond van
ditzelfde artikel is de werkgever bevoegd zowel eenzijdig instructies te geven over de te verrichten arbeid als eenzijdig instructies te geven ter bevordering van de goede orde in de onderneming. De opdrachtgever heeft ook
een beperkte instructiebevoegdheid welke wettelijk is vastgelegd in artikel
7:402 bw. Artikel 7:402 bw is tweeledig en luidt:
1. ‘De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en
verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht;
2. De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens
de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem
niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens
gewichtige redenen.’

Uit de gesprekken met de zelfstandigen komt het beeld naar voren, dat de
zelfstandigen nauwelijks iets merken van de instructiebevoegdheid van de
opdrachtgever. Een zelfstandige zorgverlener en een grafisch vormgever
vertellen beiden dat ze uitgebreide gesprekken voeren met hun opdrachtgevers, over de wijze waarop de opdrachtgever het werk gedaan wilt hebben.
Beide zelfstandigen ervaren dit niet als een instructiebevoegdheid van de opdrachtgever, maar als werkoverleg, waartoe het initiatief door de zelfstandigen wordt genomen. Een timmerman die zoveel mogelijk werkzaamheden
contractueel vastlegt, zegt ook niets te merken van de instructiebevoegdheid
van zijn opdrachtgevers. Hij vertelt dat hij en zijn partner precies uitvoeren
wat ze contractueel zijn overeengekomen. Het werk wordt volgens deze
timmerman wel naar eigen inzicht en zonder gezag uitgevoerd
‘We krijgen geen instructies, we kennen onze opdracht en de opdrachtgever vertrouwt ons.’

Een webdesigner spreekt niet van een instructiebevoegdheid, maar heeft
wel drie momenten in haar werk aangebracht waarop ze de klant om
zijn goedkeuring vraagt. Ze maakt in eerste instantie een offerte welke de
opdrachtgever goed dient te keuren. In tweede instantie ontwerpt ze de
site, waarvan het ontwerp door de opdrachtgever goed dient te worden
gekeurd. In derde instantie gaat ze over tot de daadwerkelijke bouw van
een website welke de opdrachtgever goed dient te keuren, voordat deze
website online gaat.
Een journalist die als op freelancebasis werkzaam was als redacteur van
een tijdschrift, zegt ook nooit instructies te hebben gekregen die betrekking
hebben op de inhoud van zijn werk. De ene instructie die hij van zijn opdrachtgever kreeg, was dat hij verplicht was aanwezig te zijn bij de redactievergaderingen en actief deel te nemen aan de redactionele besprekingen
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van het tijdschrift. Voor deze aanwezigheid bij vergaderingen kreeg hij een
vaste maandelijkse vergoeding, voor het schrijven van artikel werd hij per
opdracht betaald. In hoofdstuk 6 is beschreven dat de verplichte deelname
van zelfstandigen aan vergaderingen gezien kan worden als een teken van
organisatorische inbedding, wat een aanwijzing kan zijn dat sprake is van
een dienstbetrekking in plaats van zelfstandig ondernemerschap. Deze journalist vertelt nooit problemen te hebben gehad met de Belastingdienst en
het uwv. Een verklaring hiervoor is dat hij zichzelf ziet als een freelancer
en niet als een zelfstandige ondernemer en zijn freelancewerkzaamheden
combineert met een baan in loondienst. Hij heeft zijn verdiensten bij dit
tijdschrift altijd opgegeven als het resultaat van overige werkzaamheden in
plaats van als winst uit onderneming. Dit tijdschrift was lange tijd zijn enige
opdrachtgever en later zijn overheersende opdrachtgever. Hij maakte geen
gebruik van deze fiscale regels, omdat hij van mening is dat hij te weinig
opdrachtgevers heeft. Hij ziet zichzelf weliswaar niet als een zelfstandige
ondernemer, maar ook niet als een werknemer. Hij ziet zichzelf als een
freelancer en hij zegt niet de enige freelancer te zijn die een maandelijkse
vergoeding krijgt voor verplichte deelname aan vergaderingen.
9.1.3

Tarieven

In principe kunnen zowel werknemers als zelfstandigen onderhandelen
over de hoogte van hun tarieven, maar beiden onderhandelen slechts in
beperkte mate over hun beloning. Voor werknemers is het moeilijk onderhandelen, omdat de werkgever veel machtiger is dan de werknemers. De
werknemers hebben zich georganiseerd in vakbonden en deze vakbonden
onderhandelen vervolgens namens de werknemers met de werkgevers of
met de werkgeversorganisatie over de beloning van de werknemers. Deze
afspraken worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
en deze cao wordt regelmatig algemeen verbindend verklaard (avv) voor
een gehele economische sector. Door het bestaan van een cao hoeft een
werknemer veel minder te onderhandelen over zijn beloning en gaan onderhandelingen met de werkgever vooral over extra beloning of secondaire
arbeidsvoorwaarden.
In het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht is het feit dat sprake
is van een gezagverhouding en dat één van de beide contractspartijen, de
werkgever, economisch sterker is dan de ander, reden voor de invoering
van de dwingende bepalingen die dienen ter bescherming van deze zwakkere partij, de werknemer, en ter compensatie van de ongelijke positie van
deze zwakkere partij. Deze dwingende bepalingen kunnen de vrije marktwerking beperken, maar het Hof van Justitie van de EG heeft besloten
cao’s buiten het bereik van het mededingingsrecht te houden. De arbeidsvoorwaarden van de zelfstandigen blijken onder de reikwijdte van een cao
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te zijn te brengen, waardoor het vaststellen van standaardtarieven geldend
voor zowel werknemers als zelfstandigen behoort tot de mogelijkheden.
In principe kunnen de zelfstandigen onder de werking van de cao vallen,
maar dit gebeurt in de praktijk nauwelijks. Belangenorganisaties van zelfstandigen willen wel eens namens de zelfstandigen onderhandelen met de
opdrachtgevers over tarieven, maar deze onderhandelingen worden door
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nma) gezien als prijsafspraken en
deze prijsafspraken worden verboden, omdat ze de vrije marktwerking belemmeren. Anders dan een werknemer dient een zelfstandige individueel
te onderhandelen over zijn tarieven. Tot 2004 publiceerde de Nederlandse
Vereniging van Journalisten (nvj) nog lijsten van voorbeeldtarieven voor
zelfstandigen op hun website, maar eind 2004 verdwenen deze tarieflijsten van de website. Eind 2004 heeft de nma besloten dat het geven van
prijsadviezen voor zelfstandigen opgevat kan worden als een vorm van
prijsafspraken. Het is in strijd met de mededingingswet dat zelfstandigen
prijsafspraken maken. Prijsafspraken zijn in Nederland verboden, maar het
werken onder de kostprijs is dat niet.
Als een bepaalde sector van economische bedrijvigheid wordt gedomineerd door enkele grote opdrachtgevers, worden de tarieven volgens
Hoogers eerder bepaald door de opdrachtgevers dan door de opdrachtnemers. Machtige opdrachtgevers zetten minder machtige opdrachtnemers
onder druk. Dit is niet in strijd met het mededingingsrecht. Dat economisch
machtigere partijen de economische zwakkere partijen kunnen sturen of
zelfs dwingen wordt door de nma gezien als een werking van de vrije markt.
Pas als een opdrachtgever een marktaandeel heeft van meer dan 30% ziet
de nma dit als een aanwijzing dat de vrijemarktwerking mogelijk in het
geding is. Met ingang van 1 februari 2005 moeten fysiotherapeuten in het
kader van wtg ExPres-experiment zelf onderhandelen met de zorgverzekeraars over de tarieven die ze hanteren. Nu mogen de fysiotherapeuten
van de nma geen onderlinge prijsafspraken maken, waardoor ze in feite
geen reële onderhandelingspositie kunnen innemen. De zorgverzekeraars
dicteren de prijzen. De fysiotherapeuten hebben vooraf met dit experiment
ingestemd omdat ze de verwachting hadden dat het zou kunnen leiden tot
hogere tarieven, meer maatwerk en minder bureaucratie. Deze verwachtingen zijn niet bewaarheid, met name de vrijgevestigde fysiotherapeut -zo’n
8.500 van de 30.000 fysiotherapeuten is een vrijgevestigde fysiotherapeut- is
zijn onderhandelingspositie kwijtgeraakt.
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In principe zou iedere zelfstandige in staat moeten zijn zelf zijn tarieven
te bepalen, maar in de praktijk blijkt niet iedere zelfstandige dat te zijn.
In de bouwnijverheid en de grafimedia lijken de zelfstandigen vrijer te zijn
in het bepalen van hun tarieven dan in de gezondheidszorg en de media,
waar de tarieven vooral lijken te worden bepaald door de opdrachtgevers.
In media krijgen bepaalde zelfstandigen lage tarieven uitgekeerd. In de
gezondheidszorg zijn de tarieven ook niet zo hoog, maar werken de zelfstandige zorgverleners zoveel uren, dat ze een (boven)modaal inkomen
genieten. De meeste geïnterviewde zelfstandigen blijken goed op de hoogte
te zijn van de gangbare tarieven binnen hun vakgebied. De zelfstandigen
blijken via hun eigen netwerk en contacten met andere zelfstandigen te
achterhalen wat de gangbare tarieven binnen hun vakgebied zijn. Daarbij
is van belang dat iedere schijn van prijsafspraken wordt vermeden. Dat de
meeste zelfstandigen bekend zijn met de gangbare tarieven in hun branche
heeft niet tot gevolg dat ze ook op basis van dit gangbare tarief werken.
Veel zelfstandigen werken voor een lager tarief.
Bouwnijverheid
Een timmerman zegt € 42 per uur te vragen als hij bij de cliënt op locatie
werkzaam is. Zijn werkplaatsloon is hoger. Dat ligt op € 55 per uur. Hij is
van mening dat zijn tarieven niet hoog zijn, maar ook niet laag. Hij zegt
zeker niet in het laagste segment te zitten. Hij kent klusbedrijven die €
30 tot € 35 per uur vragen. Winststreven is volgens eigen zeggen niet zijn
belangrijkste motief. Hij zegt zelfs leuke en uitdagende opdrachten aan te
nemen waarvan hij weet dat hij op deze klussen verlies gaat maken, mits
hij het zich financieel kan permitteren even verlies te maken.
‘Het gaat me niet om de grootst mogelijke winst, het gaat me om het werk.’

Twee andere zelfstandigen denken eerder in prijs per opdracht in plaats
van prijs per uur. Een aannemer vertelt dat de opdrachten die hij aanneemt variëren van € 1000 tot € 220.000 per opdracht. Hij vertelt verder
dat hij jarenlang € 40.000 a € 50.000 per jaar heeft verdiend, maar het
tegenwoordig iets rustiger aandoet.
‘Toen ik € 18.000 aan de Belastingdienst moest overmaken, bedacht ik me dat ik
mogelijk te hard aan het werken was.’

Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg waar de zelfstandige zorgverleners doorgaans werken
via bemiddelingsbureaus, die in bepaalde gevallen bovendien een thuiszor
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ginstelling zijn, worden de tarieven bepaald door de bemiddelingsbureaus.
Een vertegenwoordigster van de brancheorganisatie zegt dat de zelfstandige
zorgverleners in principe zelf hun tarieven kunnen bepalen. Een zelfstandige zorgverlener vertelt dat hij helemaal niet zelf de tarieven kan vaststellen, omdat deze tarieven worden bepaald door de brancheorganisatie. Hij
vertelt dat sinds 1 september 2003 de volgende tarieven gelden: voor de
uren tussen 07:00 en 20:00 uur krijg een zelfstandige € 20,50 per uur uitbetaald, voor de uren tussen 20:00 en 07:00 uur wordt het tarief van € 25,65
per uur gehanteerd en met een slaapdienst verdient een zelfstandige € 13,50
per uur. Hij is van mening dat deze tarieven wat schamel afsteken tegen
de tarieven die reguliere thuiszorginstanties voor hun diensten in rekening
brengen. Die instanties rekenen volgens hem maar liefst € 41,95 per uur.
Hij nuanceert dit prijsverschil met de opmerkingen dat zelfstandige zorgverleners lagere overheadkosten hebben dan de thuiszorginstellingen en dat
het uurtarief van de zelfstandige zorgverleners nog altijd hoger zijn dan wat
een verpleegkundige in loondienst van zo’n thuiszorginstelling verdient.
Een andere zelfstandige zorgverlener die vooral de ’s nachts patiënten
thuis verzorgt, beklaagt zich eveneens over de lage tarieven in de thuiszorg.
Hij vergelijkt de tarieven die de bemiddelingsbureaus aan de zelfstandige
zorgverleners betalen met de tarieven die vakmensen in een sector als de
bouwnijverheid aan hun cliënten in rekening brengen. Het is de vraag of
dit wel een terechte vergelijking is, aangezien vaklieden in de bouwnijverheid veel meer investeringskosten hebben dan zelfstandige zorgverleners in
de gezondheidszorg. Deze zelfstandige zorgverlener werkt wekelijks zoveel
mogelijk uur, door vooral het maximale aantal nacht- en slaapdiensten per
week achter elkaar te draaien, dat zijn inkomen bovenmodaal is.
Een kraamverzorgster dacht dat ze het gangbare tarief hanteerde, maar
het moment dat ze contact opnam met een bemiddelingsbureau over eventuele vervanging en uitbesteding van werk, bleek haar tarief veel hoger te
zijn dan het tarief van het bemiddelingsbureau. Deze kraamverzorgster is
gaan onderhandelen over een nieuw tarief en werkt nu met een tarief dat
hoger is dan het tarief van het bemiddelingsbureau, maar lager is dan haar
eigen tarief.
‘Mijn tarief was veel hoger dan het tarief van het bemiddelingsbureau. We zijn
toen in onderhandeling getreden, omdat iemand die via het bemiddelingsbureau
voor mij werkt, mijn hogere tarief zou krijgen, terwijl ik voor het lager tarief zou
werken. We hebben nu een nieuw tarief bepaald dat ik krijg als ik voor hen werk
en dat zij krijgen als iemand van hen voor mij werkt.’

Een derde zorgverlener zegt dat hij in principe wel zelf zijn tarieven kan
bepalen, mits hij werkt met cliënten die hij zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau weet te vinden. In het geval hij werkt zonder tussenkomst
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van een bemiddelingsbureau, werkt hij met een tarievenlijst waarover door
de cliënt valt te onderhandelen. Hij legt bovendien uit dat hij onderhandelt
met de bemiddelingsbureaus voor wie hij werkt. De drie verschillende uurtarieven van deze bemiddelingsbureaus liggen weliswaar vast, maar volgens
hem valt altijd te onderhandelen over de reiskostenvergoeding. De reiskostenvergoeding wordt met name door de zelfstandige zorgverleners gezien
als een belangrijk aspect van hun beloning. Deze zorgverlener is er achter
gekomen, dat een reiskostenvergoeding zijn beperkingen heeft. Hij zegt dat
hij erachter is gekomen dat op het moment dat hij veertig keer een patiënt
heeft bezocht, hij geen reiskostenvergoeding meer aan het bemiddelingsbureau of cliënt meer kan vragen. Als een zelfstandige meer dan veertig keer
een zelfde persoon bezoekt en daarvoor reiskosten rekent, dan geldt het
reisverkeer voortaan als gewoon woon-werkverkeer en heeft een zelfstandige volgens deze hem geen recht op een reiskostenvergoeding.
Grafimedia
De drie grafisch vormgevers en de twee webdesigners vertellen dat ze zelf
hun prijs kunnen bepalen. Alle vijf geven ze te kennen dat ze bij hun tariefstelling rekening houden met de signatuur van de klant. Een grafisch
vormgever zegt dat een commerciële opdrachtgever niet moet zeuren en
gewoon de volle prijs per uur moet betalen. Voor een kleine culturele klant
rekent hij volgens eigen zeggen een vriendelijker prijsje. De vier andere
zelfstandigen werkzaam in deze sector zeggen ook een lager tarief te hanteren als ze werken voor een ideële of culturele opdrachtgever.
Media
Een zelfstandige in de media vertelt dat de tarieven bij de omroepverenigingen doorgaans vastliggen, maar dat over deze tarieven altijd valt te
onderhandelen en dat onderhandelen vaak tot een hogere beloning leidt.
‘Ik ken een zelfstandige die gewoon tegen de omroepen zegt: “Ik kost zoveel per
uur en onderhandel maar.” Dat zou ik ook kunnen doen, maar dan loop ik wel
de kans dat ik veel opdrachten niet krijg. Meestal laat ik de omroepen hun tarief
noemen en pas als ik het laag vind, ga ik onderhandelen en krijg ik altijd wel iets
meer uitbetaald.’

Het valt hem op dat de tarieven van de verschillende zelfstandigen bij
de omroepverenigingen heel ver uit elkaar liggen. Het is niet altijd de
opdrachtgever die bepaalt dat een zelfstandige in de media werkt voor
een lager tarief. Regelmatig kiezen de zelfstandigen er zelf voor te werken
voor een lager tarief. Een tekstschrijver zegt een lager tarief te hanteren
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bij nieuwe opdrachtgevers. Door zijn opdrachtgevers een korting te geven
als ze een eerste opdracht bij hem plaatsen hoopt hij meer opdrachtgevers
aan te trekken.
‘Door tijdelijk een lager tarief te hanteren, probeer ik nieuwe opdrachtgevers over
de streep te trekken. Als ze mijn werk eenmaal kennen en ze me weer vragen voor
een opdracht, werk ik voor het volle tarief.’

Twee andere tekstschrijvers vertellen dat ze in hun begintijd voor een lager
tarief werkten. Ze deden dit naar aanleiding van de adviezen over tarieven
die ze van de nvj kregen. Inmiddels mag de nvj geen adviezen over tarieven doen, omdat deze adviezen door de nma worden gezien als prijsafspraken, maar in het verleden hanteerde de nvj andere, lagere tarieven voor
beginnende auteurs dan voor gevorderde auteurs. Een tekstschrijver vertelt
dat met de jaren haar tarief steeds hoger aan het worden is.
‘Tegenwoordig ligt mijn tarief op € 60 per uur. De eerste twee jaar heb ik gewerkt
voor € 22 per uur, terwijl het starterstarief, zoals bepaald door de nvj, ligt op € 46
per uur. Vervolgens ben ik gaan werken voor € 40 per uur. Zelf vond ik dat aan
de hoge kant, maar toen ik het bedrag aan de opdrachtgever doorgaf, gaf die geen
krimp. Ik realiseerde me toen dat ik misschien onder de marktprijs aan het werken
was. Bij een andere opdrachtgever ben ik toen € 50 per uur gaan vragen, totdat ik
een klus van iemand overnam en de opdrachtgever me vroeg of ik mijn tarief niet
op € 60 per uur wilde stellen, want dan hoefde ze haar begroting niet aan te passen.
Nu sta ik op het punt mijn tarief weer te verhogen.’

Andere tekstschrijvers, journalisten en fotografen die al lang geen beginners meer zijn, vertellen dat ze nog steeds bepaalde opdrachten voor een
lager tarief aannemen, omdat deze opdrachten goed staan op hun cv of
goed zijn voor hun naamsbekendheid. Het beeld dat de zelfstandigen in de
media hier schetsen wordt herkend door een vakbondsvertegenwoordiger
in de bouwnijverheid. Hij ziet hetzelfde gebeuren bij creatieve vakmensen
in zijn branche, bijvoorbeeld bij decorbouwers, die vaak onder de prijs
werken, omdat de opdrachtgever zo sympathiek is, de opdracht zo leuk is
of dat de opdracht zo goed is voor hun cv. Hij vertelt bovendien dat bouwvakkers over het algemeen te commercieel ingesteld zijn om onder hun
standaardtarief te werken. Dit beeld wordt bevestigd door de geïnterviewde
zelfstandigen in de bouwnijverheid.
In de journalistiek, waar de meeste tijdschriften en dag- en weekbladen
in handen zijn van enkele uitgeverijen, worden de tarieven bepaald door
de uitgeverijen. Een journalist/redacteur en drie tekstschrijvers vertellen
dat het bij de publiekstijdschriften niet gebruikelijk is dat je zelf je tarief bepaalt. De publieksbladen betalen niet per uur, maar per lengte van artikel.
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Een tekstschrijver vertelt dat ze zoveel mogelijk per uur wenst te worden
betaald en niet per opdracht. De meeste van haar opdrachtgevers betalen
haar per uur, behalve de publiekstijdschriften.
‘Ik wil prijzen per uur afspreken, omdat ik wil weten of ik snel of langzaam werk.’

De drie tekstschrijvers zeggen incidenteel voor publieksbladen te werken.
De tekstschrijvers dienen voorstellen voor artikelen in en indien deze voorstellen worden geaccepteerd, krijgen ze de lengte van het artikel en het
daarbij behorende tarief doorgegeven. Een tekstschrijver is van mening dat
het werken voor publieksbladen iets is wat je doet om je naam op de kaart
te krijgen, maar wat je zeker niet doet om geld mee te verdienen. Werken
voor de publiekstijdschriften kost volgens deze tekstschrijver meer dan dat
haar oplevert.
‘Het is leuk op feestjes te kunnen vertellen dat je een artikel voor de Viva hebt
geschreven, maar de beloning weegt niet op tegen de tijd en de energie die het
regelen en schrijven van zo’n artikel kost.’

De journalisten, tekstschrijvers en fotografen vertellen dat ze in de contracten die uitgeverijen aan hen voorleggen, afstand doen van hun respectievelijke auteurs- en beeldrechten en exploitatierechten. Het gevolg
is dat ze niet of nauwelijks betaald worden in het geval hun werk wordt
hergebruikt.
De toegenomen mediaconcentratie leidt volgens onderzoek tot een structureel zwakkere onderhandelingspositie van zelfstandigen in de zin dat ze
in de praktijk gemakkelijk kunnen worden aangezet tot het tekenen van
eenzijdige standaard-exploitatiecontracten, waarin met hun belangen onvoldoende rekening wordt gehouden. De auteurs en de uitvoerende artiesten zouden graag zien dat enige vorm van wettelijke bescherming wordt
geregeld, die hen tegen deze eenzijdige contractuele praktijken beschermt.
Auteurs wensen een soortgelijke bescherming als de andere structureel
zwakkere partijen, als werknemers, huurders en consumenten in het privaatrecht genieten. In de Nederlandse wetgeving wordt op het gebied van
het auteursrecht en naburige rechten amper aandacht besteed aan de contractuele relatie tussen de auteurs en de uitgeverijen.
Een tekstschrijver heeft zo’n standaardcontract getekend en weet dat
deze contracten eigenlijk niet kunnen. Ze zegt dat ze zich realiseert dat
ze helemaal geen afstand van haar auteursrecht of rechten op hergebruik
hoeft te doen, maar ze zegt deze contracten toch te ondertekenen, omdat

 Hugenholtz & Guibault (2004) p. 1.
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alle andere zelfstandigen in de media deze contracten ondertekenen. Ze is
van mening dat het niet ondertekenen van deze contracten tot gevolg heeft,
dat de opdracht niet aan haar wordt verstrekt. Een vertegenwoordiger van
de vakbond voor journalisten erkent dat indien men in deze economische
sector spreekt over auteursrechten, men het in feite over beloning heeft.
Auteursrecht is een vorm van loon.
De juryvoorzitter van de Zilveren Camera Adriaan Monshouwer wijst
in De Volkskrant op de negatieve aspecten van werken als fotojournalist.
Veel fotojournalisten werken volgens hem voor bedragen waarvoor een
stukadoor zijn neus ophaalt. Bij de dagbladen varieert de vergoeding per
foto van € 30 via gemiddeld € 50 tot ruim € 100, dus moeten fotografen vijf
à tien foto’s per dag maken. Fotograaf Kadir van Lohuizen zegt in Rails:
‘Voor het geld hoef je het niet te doen. Als je ziet wat er door kranten
wordt betaald, zakt de moed je in de schoenen. Dat wordt natuurlijk ingewikkeld wanneer je een huis koopt of kinderen krijgt.’
Twee fotografen zeggen jaarlijks niet meer dan € 10.000 te verdienen,
waarmee ze op bijstandsniveau verdienen. Eén van hen zegt dat de tarieven laag zijn door de hoge onderlinge concurrentie en door de aanwezigheid van hobbyisten. Ook vertelt hij dat de tarieven sinds de invoering van
de euro niet meer omhoog zijn gegaan en dat de fotografen er de afgelopen
jaren feitelijk op achteruit zijn gegaan. Hij zegt te werken voor een uitgeverij die omgerekend aan fotografen hetzelfde bedrag uitbetaalt als voor de
invoering van de euro.
Een andere fotograaf heeft wel een bovenmodaal inkomen, maar deze
fotograaf werkt nauwelijks voor week- of maandbladen. Hij heeft een exclusief contract getekend met een landelijk dagblad, heeft daarnaast nog
andere opdrachtgevers en heeft zijn werk onder weten te brengen bij diverse binnen- en buitenlandse agentschappen. In dat exclusieve contract
met een dagblad zijn vooral afspraken over hergebruik bepaald. In principe
moet deze fotograaf twee maanden wachten voordat hij een foto weer
kan verkopen aan een andere opdrachtgever of kan onderbrengen bij een
fotoarchief of fotoagentschap. Deze fotograaf vertelt dat hij zich jaren aan
dit contract heeft gehouden, maar tegenwoordig vrijwel meteen zijn foto’s
onderbrengt bij een archief. Dit is mogelijk omdat hij tegenwoordig foto’s
maakt waarvan de nieuwswaarde minder vluchtig is. Het leveren van foto’s
aan deze agentschappen is volgens deze fotograaf een goudmijn. Zonder
dat hij daadwerkelijk hoeft te werken, zorgt zo’n agentschap ervoor dat
deze fotograaf maandelijks een vergoeding ontvangt. Andere fotografen
zeggen graag voor deze agentschappen te willen werken of foto’s in hun
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archieven te mogen plaatsen, maar deze agentschappen nemen volgens de
twee andere fotografen niet zomaar iedere fotograaf aan.
Slechts een enkele zelfstandige werkt voor buitenlandse opdrachtgevers.
Werken voor een buitenlandse opdrachtgever leidt tot nieuwe problemen.
Een tekstschrijver die schrijft voor een Amerikaanse opdrachtgever, legt
uit dat deze Amerikaanse opdrachtgever iedere opdracht afzonderlijk per
cheque betaalt. Het is volgens hem onmogelijk vanuit de VS geld over te
laten maken op zijn Nederlandse bankrekening. In principe is de betaling
met een cheque volgens deze tekstschrijver geen probleem, ware het niet
dat het wisselen van een cheque ter waarde van $ 40 hem € 16 per cheque
aan wisselkosten kost. Hij vertelt dat hij die opdrachtgevers heeft gevraagd
of ze zijn betalingen willen opsparen tot een interessant bedrag, maar zijn
opdrachtgevers zijn van mening dat ze zijn verdiensten niet kunnen opsparen, maar per opdracht moeten uitbetalen.
9.1.4

Betalingstermijn

In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat de werkgever op grond van artikel 7:616
bw loon aan de werknemer moet betalen. Onder loon wordt de verschuldigde vergoeding voor de bedongen arbeid verstaan. In de wet is bovendien bepaald dat de werkgever het loon van de werknemer wekelijks
of binnen een termijn van dertig dagen moet betalen. De werkgever kan
in overleg met de werknemer deze termijn verlengen tot maximaal zestig
dagen. Als een werknemer te laat wordt uitbetaald door de werkgever, kan
deze werknemer een loonvordering op de werkgever instellen.
In artikel 7:405 lid 1 bw is bepaald dat de opdrachtgevers, indien de overeenkomst in de uitvoering van het beroep of bedrijf van de zelfstandige is
aangegaan, wettelijk verplicht zijn tot betaling van loon aan de zelfstandige.
Een wettelijk betalingstermijn voor dit loon is -anders dan ten aanzien van
de werknemers- voor de zelfstandigen niet wettelijk overeengekomen. De
zelfstandigen moeten anders dan de werknemers zelf een betalingstermijn
met de opdrachtgever overeenkomen. Uit de gesprekken met de zelfstandigen blijkt dat vooral in de media geen afspraken over betalingstermijnen
worden gemaakt en dat bijna iedere geïnterviewde zelfstandige, ongeacht in
welke economische sector deze werkzaam is, problemen zegt te ondervinden met opdrachtgevers die te laat of in bepaalde gevallen zelfs helemaal
niet betalen. Dat opdrachtgevers niet of te laat betalen is de grootste ergernis van de zelfstandige ondernemers. Er is een Europese richtlijn over betalingstermijnen voor zelfstandig werkenden en bepaalt artikel 6:119a bw de
wettelijke stappen (herinneren, aanmanen en wettelijke rente vorderen) die

 hr 18 december 1953, nj 1954, 242.
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volgen in het geval een betalingstermijn overschreden is, maar deze wettelijke regelingen worden nauwelijks door opdrachtgevers nageleefd. Volgens
de geïnterviewde zelfstandigen zijn deze regelingen nauwelijks effectief en
kost het hun meer opdrachtgevers, dan dat het betalingen oplevert.
Bouwnijverheid
Een projectmanager in de bouwnijverheid zegt vanwege de late betaling
niet te willen werken voor particuliere opdrachtgevers. Volgens haar maken met name particulieren zich schuldig aan te late betalingen. Een timmerman herkent deze problematiek. Hij zegt de ervaring te hebben dat
met name advocaten bij oplevering klagen dat hij het werk niet goed hebt
gedaan of zelfs een wanprestatie heeft geleverd, waardoor deze advocaten
van mening zijn dat ze hem dus niet hoeven te betalen.
‘Een keer is zo’n zaak voor de kantonrechter gekomen, waarop de kantonrechter
aan de advocaat uitlegde dat juist hij had kunnen weten dat hij gewoon moest
betalen.’

Een andere timmerman zegt bovendien dat niet alleen particulieren te laat
betalen, weigeren te betalen of helemaal niet betalen, maar dat ook de
grote aannemers er een handje van hebben afgesproken betalingstermijnen
niet na te komen.
‘Aannemers zeggen vaak dat ze je binnen zestig dagen uitbetalen en dat doen ze
vervolgens niet. Klaag je daarover, dan zeggen ze binnen zestig werkdagen. Dat is
twaalf weken. Hetzelfde flikken ze je als ze negentig dagen overeenkomen.’

De timmerman die liever niet voor advocaten werkt, heeft verder weinig
problemen met te laat of geheel niet betalende particuliere opdrachtgevers,
maar deze respondent heeft een zekere vorm van sociale druk als stok
achter de deur.
‘Ik ken mijn cliënten via andere cliënten en dat mijn cliënten elkaar onderling kennen, helpt in het geval ze niet kunnen betalen. Ze willen natuurlijk niet dat een
ander weet dat ze niet kunnen betalen.’

Een derde timmerman kiest ervoor strikte betalingsafspraken te maken met
zijn cliënten. Bij grote klussen zegt hij af te spreken dat zijn opdrachtgevers
hem wekelijks betalen. Hij stuurt ze daartoe iedere week een nota. Hij zegt
er niet voor te kiezen een maandelijkse nota te sturen, omdat in dit geval
de bedragen te hoog worden en daardoor worden de risico’s in situaties
dat de cliënten hem niet of te laat betalen hem te groot. Hij vertelt dat hij
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zijn cliënten altijd voorafgaan aan een opdracht laat weten dat hij staat op
een strikte betaling.
Gezondheidszorg
Een zelfstandige werkzaam in de thuiszorg vertelt dat het wel eens voorkomt dat de familie na het overlijden van de cliënt vergeet te betalen.
Een respondent werkzaam voor de brancheorganisatie van de zelfstandige
zorgverleners vertelt dat het regelmatig voorkomt dat cliënten of de familie
van de cliënten niet of niet op tijd betalen. Deze vertegenwoordiger van de
brancheorganisatie ziet het als haar taak de zelfstandige zorgverleners aan
te leren dat ze hun contract met een wanbetaler gewoon moeten verbreken. Mensen die de ene keer te laat of niet betalen, hebben volgens haar
de neiging de volgende keer ook te laat of niet te betalen. Wat de groep
van zelfstandige zorgverleners erg kwetsbaar maakt, is volgens haar dat de
zelfstandige zorgverleners doorgaans een persoonlijke band met hun cliënten opbouwen. De zelfstandige zorgverleners vinden het volgens haar erg
moeilijk het contact te verbreken met iemand voor wie ze zorgen, omdat
deze persoon niet of te laat betaalt.
(Grafi)media
In een economische sector als de media worden de zelfstandigen regelmatig niet of te laat betaald. Een fotograaf zegt het gevoel te hebben dat
sommige opdrachtgevers denken dat ze hem niet of niet op tijd hoeven te
betalen voor zijn diensten, omdat hij zijn werk zo leuk vindt. Twee andere
fotografen melden dat veel hobbyisten actief zijn in de sector die inderdaad
niet malen om betaling. Een uitgeverij in de media zocht de grenzen, stelde
het betalingstermijn zonder overleg op negentig dagen en hield even plots
op met de gehele betaling. Een fotograaf vertelt dat de handelswijze van
deze uitgeverij zich als een olievlek verspreidde binnen deze economische
sector.
In het voorjaar van 2004 leggen de zelfstandigen van de een uitgeverij
van publieksbladen collectief het werk neer. Deze zelfstandigen weigeren
nog langer opdrachten aan te nemen, zolang de directie de betalingsachterstand niet wegwerkt en de betalingstermijn van negentig dagen niet
terugbrengt naar de door de stakers gewenste dertig dagen. De nvj biedt
materiële ondersteuning aan freelancende leden die inkomsten derven door
de ‘staking’ bij deze uitgeverij en raadt de zelfstandigen die geen nvj-lid
zijn, aan elke na dertig dagen onbetaalde rekening via incasso te innen.

 nvj website (2004).
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De freelancers die niet afgesloten zijn bij de nvj, besluiten hun onbetaalde rekeningen via een incassobureau te laten innen. De uitgeverij betaalt
vervolgens de openstaande rekeningen direct aan de freelancers in plaats
van aan het incassobureau, waardoor de freelancers het incassobureau de
incassokosten zijn verschuldigd. De uitgeverij laat het inschakelen van een
incassobureau tegen de freelancers werken. Deze maandenlange staking
heeft tot gevolg dat een groot deel van de zelfstandigen zijn werkzaamheden voor deze uitgeverij beëindigt, terwijl een ander deel weer aan de slag
gaat en een betalingstermijn van negentig dagen accepteert. Een journalist
werkte jarenlang voor deze uitgeverij, maar toen deze uitgeverij ophield
met hem voor zijn werk te betalen, besloot hij niet langer te werken voor
deze uitgeverij.
‘De enige reden om door te gaan met deze uitgeverij was om uiteindelijk toch
uitbetaald te krijgen. Dat vond ik geen goede reden.’

Een tekstschrijver zegt een opdrachtgever te hebben die hem pas na negentig dagen uitbetaalt, omdat deze opdrachtgever een vaste opdrachtgever is
en altijd stipt na negentig dagen betaalt, wordt deze late betaling geaccepteerd. Slechts een keer heeft hij te maken gehad met een ‘echte’ wanbetaler
en heeft hij zonder succes een incassoprocedure gestart. Met name in de
media komt het voor dat opdrachtgevers onder hun betalingsverplichtingen uitkomen. Grafisch vormgevers die werken voor uitgeverijen worden
geconfronteerd met dezelfde late betalingstermijnen als de zelfstandigen in
de media.
Een tekstschrijver geeft toe zelf regelmatig te laat te zijn met het facturen. Ze geeft toe dat ze momenteel zo’n € 5000 aan facturen heeft openstaan. Ze vertelt verder dat haar opdrachtgevers haar altijd op tijd betalen,
maar dat ze deze maand nog niet toe is gekomen aan het berekenen en
versturen van de facturen.
‘Ik heb de laatste drie weken gepiekt wat werken betreft en ben nog niet toegekomen
aan het versturen van facturen. Ik laat mijn facturen vaak te lang openstaan.’

Het is niet altijd de schuld van de opdrachtgever dat zelfstandigen te laat
worden betaald. In bepaalde gevallen is het de schuld van de zelfstandige
zelf die zijn administratie niet op orde heeft of te laks of te slordig is met
betalingen.
9.1.5

Vervanging en uitbesteding

Een werknemer is, zoals uit artikel 7:659 bw valt op te maken, verplicht
zijn werkzaamheden persoonlijk uit te voeren. Een werknemer mag zich
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alleen met toestemming van de werkgever laten vervangen door een andere werknemer in dienst van de werkgever. Ook een opdrachtnemer is
op grond van artikel 7: 404 bw verplicht de werkzaamheden persoonlijk uit
te voeren, mits deze opdracht met het oog op zijn persoon is verleend.
Is een opdracht niet met het oog op zijn persoon verleend, dan is een opdrachtnemer niet verplicht de opdracht persoonlijk uit te voeren en mag
hij zelfs de opdracht geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een ander. Ook
een aannemer hoeft zijn werkzaamheden niet persoonlijk te verrichten,
zoals uit artikel 7:751 bw kan worden opgemaakt. Het staat de aannemer
vrij een deel van het werk of het gehele werk uit te besteden aan anderen.
Wel blijft de aannemer evenals de opdrachtnemer verantwoordelijk over
het uitbestede werk.
Gezondheidszorg
Drie zelfstandige zorgverleners hebben het idee opgevat dat ze zich niet
kunnen laten vervangen door een willekeurige collega. Een zelfstandige
zorgverlener is getrouwd met een gediplomeerd verpleegkundige en in
principe kan zijn vrouw probleemloos zijn werkzaamheden overnemen.
Hij vermoedt echter problemen te ondervinden met het bemiddelingsbureau als hij zijn vrouw zijn werk laat doen. Volgens de vertegenwoordiger
van de brancheorganisatie kunnen de zelfstandigen hun werkzaamheden
wel uitbesteden aan andere zorgverleners. Twee zelfstandige zorgverleners
zorgen samen met meerdere collega’s voor een bepaalde cliënt, daartoe
stellen ze werkroosters op en in deze situatie is vervanging en uitbesteding
onderling geregeld.
Andere zelfstandige zorgverleners zeggen dat vervanging zelden of nooit
een probleem is. In het geval dat ze verhinderd zijn, nemen ze contact
op met het bemiddelingsbureau en wordt door het bemiddelingsbureau
voor een vervanger gezorgd. Een kraamverzorgster heeft de uitbesteding
van haar werkzaamheden zelfs geregeld via een bemiddelingsbureau. Deze
kraamverzorgster heeft soms een vervanger nodig, omdat ze meerdere kramen per maand heeft ingepland en soms komt het voor dat ze dubbel
geboekt staat voor bevallingen. Het komt voor dat twee bevallingen in
dezelfde nacht plaatsvinden. In deze situaties moet ze zich laten vervangen
door een kraamverzorgster van het bemiddelingsbureau. Ze vertelt dat ze
zich maar één of twee dagen laat vervangen en nooit de volledige acht
dagen die de periode van kraamzorg duurt.

 Loonstra & Zondag (2004) p. 85-86.
 Van den Langenbergh (2000) p. 104.
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‘Ik bel hen als ik iets voor hen wil doen, zoals in de wacht staan of de hele nacht
oproepbaar zijn. Daarbij heb ik met het bemiddelingsbureau de overeenkomst dat
ze mij vervangen als ik ziek ben of dubbel geboekt sta bij bevallingen.’

(Grafi)media
Een grafisch vormgever weet dat hij werkzaamheden mag uitbesteden aan
anderen, maar zegt dat hij nog nooit werk heeft uitbesteed. Soms laat hij
zijn zestienjarige dochter eenvoudig programmeerwerk doen. Zijn dochter
kan een eenvoudige website bouwen. Dat hij werk uitbesteedt aan zijn
dochter vertelt hij nooit aan een klant, want die klant heeft hem de opdracht gegeven en niet zijn dochter.
‘Mensen geven mij een opdracht omdat ze mijn werk kennen. Volgens mij verwachten ze dan dat ik de opdracht persoonlijk verricht.’

Het is de vraag of deze werkzaamheden met het oog op zijn persoon
zijn gegeven. Het bouwen van een website betreft volgens deze grafische
vormgever eenvoudige werkzaamheden. Het betreft eenvoudig werk dat
uitbesteed mag worden. Ook houdt het feit dat het werk is uitbesteed
niet weg dat hij de eindverantwoordelijkheid over het werk houdt. Een
webdesigner merkt op dat een goede vervanger vinden niet eenvoudig is en
dat een vervanger inzetten klanten kan kosten. Ze is van mening dat haar
werk eigenlijk door niemand anders kan worden over genomen. Andere
webdesigners kunnen delen van haar werk overnemen, maar volgens haar
nooit het gehele project.
‘Vervangers kunnen onbeschoft zijn tegen klanten. Niet iedereen kan communiceren met klanten.’

Aan vervanging kleeft volgens deze webdesigner nog een ander risico. Ze is
van mening dat het programmeerwerk goed uit te besteden valt, maar dat
ze daardoor wel het risico loopt dat ze zelf de website niet meer op kan,
omdat ze niet over het juiste wachtwoord beschikt. Een programmeur wil
een project volgens haar wel eens hijacken.
‘Dat is eerder een kwestie van territoriumdrift dan van chantage.’

Ook fotografen zeggen vanwege dezelfde reden problemen te hebben met
vervanging. Concurrentie tussen zelfstandigen onderling wil vervanging en

 Aerts & Bungener (2004) p. 25.
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uitbesteding van werk in de weg staan. Op dit onderwerp wordt nader
ingegaan in paragraaf 10.5.2.
9.1.6

Geheimhoudingsplicht en concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomsten van werknemer is het mogelijk voor de werkgever een geheimhoudingsplicht en concurrentiebeding vast te leggen.
Aangezien de meeste zelfstandigen zonder contracten werken zijn zij onbekend met de mogelijkheid van een contractuele verplichting tot geheimhouding of een concurrentiebeding. Het komt voor dat zelfstandigen voor
opdrachtgevers werken die concurrenten van elkaar zijn.
Een zelfstandige werkzaam in de media vertelt dat zulke contractuele
afspraken niet nodig zijn omdat hij zichzelf voldoende corrigeert. Het is
voorgekomen dat hij hetzelfde werk deed bij twee soortgelijke programma’s
bij twee verschillende omroepen. Hij heeft in deze situatie besloten met één
programma te stoppen, omdat hij mogelijke conflicten en belangenverstrengelingen voorzag. Een grafisch vormgever vertelt dat hij ooit werkte voor
twee opdrachtgevers die concurrenten van elkaar waren. Beide opdrachtgevers boden hetzelfde product aan, maar richtten zich op verschillende
doelgroepen. Beide opdrachtgevers heeft hij op de hoogte gesteld van zijn
werkzaamheden voor de ander. Beide opdrachtgevers waren niet blij met
het feit dat hij voor hen beiden werkte, maar ze hebben hem de vrijheid en
de verantwoordelijkheid gegeven te voorkomen, dat de belangen van deze
twee opdrachtgevers met elkaar in botsing zouden komen.
Het hebben van een concurrentiebeding als het gevolg van een beëindigde arbeidsovereenkomst frustreerde wel de start als zelfstandige ondernemer van een andere grafisch vormgever. Ze begon haar carrière in
loondienst bij een bedrijf dat zich genoodzaakt zag na een paar jaar een
aantal grafisch vormgevers te ontslaan. Deze zelfstandige had nooit een
arbeidsovereenkomst getekend met deze werkgever en omdat ze de laatste
maanden geen loon kreeg uitbetaald, de cliënten altijd direct met haar
contact opnamen en nooit met de leidinggevenden binnen deze organisatie,
dacht zij dat ze na haar ontslag al haar cliënten kon meenemen. Haar bazen waren het daar niet mee eens en eisten € 50.000 aan schadevergoeding
van deze grafisch vormgever. Deze zaak is uiteindelijk geschikt.
‘Ik heb mijn vorige werkgever niets hoeven betalen, maar ik heb wel getekend dat
ik akkoord ging met mijn ontslag. Stom, want daardoor kreeg ik geen ww-uitkering. Ik moest wel voor mezelf gaan beginnen. Ik had geen inkomen en heb vanaf
het begin keihard moeten werken. Mijn collega’s geschil is voor de kantonrechter
gekomen en hij heeft maanden salaris aan ontslagvergoeding meegekregen en lang
een ww-uitkering gekregen. Dat is prettig starten.’
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De zelfstandigen werkzaam in de bouwnijverheid en de gezondheidszorg
zeggen onbekend te zijn met een geheimhoudingsplicht en een concurrentiebeding. De branchevertegenwoordiger van de zelfstandige zorgverleners
vertelt bekend te zijn met bemiddelingsbureaus die werken met een concurrentiebeding. Zij is van mening dat bemiddelingsbureaus die werken
met een concurrentiebeding geen goede opdrachtgevers zijn en zij zegt
nooit met deze bemiddelingsbureaus in zee te gaan en zoveel mogelijk te
proberen te voorkomen dat de zelfstandige zorgverleners die aangesloten
zijn bij de brancheorganisatie voor dit soort bemiddelingsbureaus aan de
slag aan.
9.2

Economische afhankelijkheid

Werknemers zijn economisch afhankelijk van hun werkgever, omdat ze gedurende een zekere periode voor één werkgever werkzaam zijn. In theorie
dienen zelfstandigen economisch onafhankelijk te zijn van hun opdrachtgevers, omdat ze voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd werken en
doorgaans op incidentele basis voor deze opdrachtgevers werken. In de
praktijk blijken bepaalde zelfstandigen economisch afhankelijk te zijn van
hun opdrachtgevers. Economische afhankelijkheid staat uit criteria zoals
het aantal opdrachtgevers, de duurzaamheid van de arbeidsrelaties, de
wijze waarop klanten geworven worden (zelf of via een intermediair) en
de mogelijkheid tot het weigeren van opdrachten en opdrachtgevers. Deze
criteria zijn gebaseerd op vragen zoals die in de var gesteld worden aan de
aanvragers van de var. De vragenlijst van de var is, zoals in hoofdstuk 6
uiteen is gezet, uit aspecten van het fiscale ondernemerschap en aspecten
ontleent aan de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Centrale Raad
van Beroep.
9.2.1

Aantal opdrachtgevers

De afhankelijkheid van één of enkele opdrachtgevers is een belangrijk kenmerk van schijnzelfstandigheid. De geïnterviewde zelfstandigen werken
bijna allemaal voor meer dan drie opdrachtgevers. Een aantal geeft zelfs
aan voor meer dan twintig opdrachtgevers te werken. Een journalist geeft
aan slechts voor één of twee opdrachtgevers te werken, maar hij combineert zijn freelancewerkzaamheden met een baan in loondienst. Andere
zelfstandigen vertellen voor meerdere opdrachtgevers te werken, maar dat
één van hun opdrachtgevers overheerst. Een tekstschrijver vertelt dat ze
48% van haar inkomen verdient bij haar overheersende opdrachtgever. Als
een zelfstandige de helft van zijn inkomen verdient bij één opdrachtgever,
bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst deze arbeidsrelatie opvat als
een dienstbetrekking.
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Bouwnijverheid
Een timmerman heeft het ene jaar twee of drie opdrachtgevers en het
andere jaar drie tot acht opdrachtgevers. Hij weet dat hij volgens de
Belastingdienst jaarlijks drie of meer opdrachtgevers moet hebben. Hij vertelt verder, dat hij regelmatig andere zelfstandigen in de bouwnijverheid
hoort zeggen dat ze twee klussen hebben gedaan die ieder vijf maanden in
beslag hebben genomen en dat ze er nog een klusje erbij hoeven nemen
voor de duur van een week om te hebben voldaan aan de fiscale regel van
drie opdrachtgevers. Zo werkt het volgens deze timmerman niet, omdat
opdrachten wel substantieel moeten bijdragen aan het jaarinkomen van
een zelfstandige. Hij is van mening dat deze andere zelfstandigen te weinig
opdrachtgevers hebben om door de Belastingdienst gezien te worden als
een zelfstandige ondernemer.
Er is geen enkele wettelijke regeling die bepaalt dat zelfstandigen jaarlijks
meer dan drie opdrachtgevers moeten hebben om door de Belastingdienst
gezien te worden als een zelfstandige ondernemer. Een vakbondsvertegenwoordiger in de bouwnijverheid is van mening dat een zelfstandige in de
bouw die werkt voor slechts één opdrachtgever nog gezien kan worden als
een zelfstandige ondernemer, bijvoorbeeld omdat deze zelfstandige werkt
met zijn eigen walsmachine. De eis van meer dan drie opdrachtgevers is
afkomstig uit de gezamenlijk door de Belastingdienst en het uwv opgestelde
Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking, deze regels zijn besproken in
hoofdstuk 6. Het hebben van minder dan drie opdrachtgevers per jaar
wordt gezien als een aanwijzing dat mogelijk sprake is van een dienstbetrekking in plaats van zelfstandig ondernemerschap. Deze aanwijzing wordt
altijd beoordeeld in relatie tot de andere aspecten van het ondernemerschap van de betreffende zelfstandige.
(Grafi)media
De grafisch vormgevers zien door de vele fusies en overnames bij de uitgeverijen het aantal opdrachtgevers afnemen. Regelmatig komt het voor dat
een grafisch vormgever werkzaam is voor drie of vier verschillende tijdschriften die allemaal onder één en dezelfde uitgeverij vallen. Het is dan de
vraag of deze verschillende tijdschriften nog wel gezien kunnen worden als
verschillende opdrachtgevers. Uitgeverijen zijn steeds grotere organisaties
geworden. Jaarlijks worden door uitgeverijen veel nieuwe tijdschriften op
de markt gezet en ongeveer evenveel tijdschriften opgeheven. Deze ontwikkelingen bij de uitgeverijen hebben gevolgen voor de grafisch vormgevers,
de tekstschrijvers, de journalisten en de fotografen.
Een grafisch vormgever legt uit dat de opdrachten door de respectievelijke hoofdredacteuren worden gegeven, maar dat de betaling loopt via de
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gezamenlijke administratieve afdeling van de uitgeverij. Zij is van mening
dat de hoofdredacteuren gezien worden als verschillende opdrachtgevers.
De vele fusies en overnames in de media gaan in bepaalde situaties ten
koste van de onderhandelingspositie van de zelfstandigen en zelfstandigen.
Een tekstschrijver vertelt dat het lastig is te werken in een wisselende markt.
Hij vertelt dat er jaarlijks vijftig of meer tijdschriften op de markt worden
gezet. Hij zegt voor de helft van die bladen te schrijven. Het probleem is
volgens deze tekstschrijver dat deze bladen vaak alweer zijn verdwenen
voordat hij daar erg in heeft. Hij verliest hierdoor regelmatig de gegevens
van zijn contactpersonen.
‘Het is vervelend omdat je veel tijd kwijt bent met uitzoeken waar je je facturen
van en nieuwe ideeën voor deze inmiddels opgeheven bladen naartoe moet sturen.
In feite vind ik het erg onbeschoft dat de mensen van die tijdschriften je niet bellen
om je even te vertellen dat het tijdschrift is opgeheven en waar je ze verder kan
vinden.’

Volgens deze tekstschrijver is de markt van de publiekstijdschriften niet alleen een vluchtige markt, maar ook een schimmige markt.
‘We verdiepten ons laatst in de wereld van de gesponsorde magazines en bedrijfsbladen. Dat is een grote markt, maar het is heel moeilijk te achterhalen welke
uitgeverij nu precies welke bladen uitgeeft.’

9.2.2

Duurzaamheid van arbeidsrelaties

Werknemers gaan over het algemeen duurzamere arbeidsrelaties aan met
werkgevers dan zelfstandigen met hun opdrachtgevers. De Belastingdienst
en het uwv hebben bij voorkeur dat zelfstandigen op incidentele basis werken voor hun diverse opdrachtgevers. In de praktijk blijken de zelfstandigen
duurzame relaties aan te gaan met hun opdrachtgevers, voor wie ze weliswaar op wisselende of incidentele basis werken. Dat zelfstandigen duurzame relaties aangaan met hun opdrachtgevers kan door de Belastingdienst
worden opgevat als een aanwijzing dat sprake is van een dienstbetrekking.
Bouwnijverheid
In de bouwnijverheid worden grote projecten aangenomen door zelfstandigen. Een timmerman vertelt dat hij eens een klus heeft aangenomen waarbij hij heeft afgesproken in 75 woningen de kozijnen te stellen.
‘Je doet één huis per dag. Dan ben je al snel 25 weken bezig met één klus. Dat is
een half jaar.’
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Hij vertelt bovendien regelmatig projecten aan te nemen die acht maanden
duren. Hij zegt zich niet altijd te realiseren dat zijn hele jaar met één of
twee projecten vol kan zitten.
Gezondheidszorg
Een zelfstandige zorgverlener heeft anderhalf jaar lang voor een zelfde patiënt gewerkt. Hij vertelt dat de duur van deze overeenkomst in strijd is met
de regels in de gezondheidszorg, waar een zelfstandige niet langer dan een
half jaar mag werken voor een zelfde cliënt. Een contract dat langer dan
zes maanden duurt kan duiden op het bestaan van een dienstbetrekking.
‘Samen met twee andere zelfstandige zorgverleners zorgde ik gedurende die anderhalf jaar voor een cliënt. Ik werkte tien dagen per maand bij deze persoon en dat
was voor de Belastingdienst reden aan te nemen dat ik feitelijk in loondienst werkzaam was. Ze zouden zich bij de Belastingdienst moeten realiseren dat een beroep
doen op een zorgverlener iets heel anders is dan naar de kapper gaan.’

Meerdere zelfstandige zorgverleners vertellen dat ze niet langer dan zes
maanden voor een cliënt mogen zorgen. Een zorgverlener die gespecialiseerd is in stervensbegeleiding zegt dat deze regel haar werk en met name
de zorg voor de cliënt in de problemen brengt.
‘Niet iedere cliënt is binnen een termijn van zes maanden daadwerkelijk overleden
en het is moeilijk voor deze cliënten na zes maanden met een nieuwe zorgverlener
te moeten werken.’

Voor deze restrictie van zes maanden is geen enkele juridisch grond gevonden. Een vertegenwoordiger van bozz vertelt dat de brancheorganisatie
deze regel heeft opgesteld en ingevoerd. De bozz heeft een fiscaal adviseur
de vraag voorgelegd wanneer de Belastingdienst van mening zou kunnen
zijn dat de zorgverlener onder het gezag van de cliënt is komen te staan.
Deze adviseur concludeerde dat de grens op zes maanden ligt. Indien een
zelfstandige zorgverlener langer dan zes maanden voor dezelfde cliënt werkt
is geen sprake meer van incidentele arbeid. De relatie tussen zorgverlener
en cliënt is duurzaam geworden. Het is mogelijk dat de Belastingdienst
deze relatie opvat als een gezagsverhouding.
(Grafi)media
De zelfstandigen werkzaam in de (grafi)media verrichten regelmatig wekelijks
of maandelijks opdrachten voor hun vaste opdrachtgevers. De arbeidsrelaties die deze zelfstandigen zijn duurzaam. Toch leidt het duurzame karak
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ter van deze arbeidsrelaties niet tot het vermoeden door de Belastingdienst
en het uwv dat hier mogelijk sprake is van een dienstbetrekking. De reden
daarvoor is dat deze zelfstandigen voortdurend losse of incidentele opdrachten voor deze opdrachtgevers uitvoeren. Twee tekstschrijvers zeggen
het te betreuren dat zo weinig regelmaat zit in het aantal opdrachten dat ze
via hun vaste opdrachtgevers verwerven. Vaste opdrachtgevers kunnen de
ene maand of week veel opdrachten voor een tekstschrijver hebben en de
andere maand of week helemaal geen opdrachten. Een tekstschrijver maakt
jaarlijks het jaarverslag van één van vaste opdrachtgevers. Deze opdrachtgever ziet ze als een vaste opdrachtgever, omdat deze opdrachtgever haar
regelmatig eindredactiewerk toeschuift.
Drie grafisch vormgevers werken wekelijks of maandelijks een paar dagen voor een tijdschrift. Deze opdrachten zijn zodanig structureel dat de
vraag rijst of geen sprake is van een dienstbetrekking. De drie grafisch
vormgevers zijn van mening dat geen sprake is van een dienstbetrekking.
Ze hebben meerdere opdrachtgevers, hun eigen werkruimte en ze investeren in hun eigen materiaal. Twee van de drie grafisch vormgevers werken
op kantoor van de opdrachtgever. De reden is ingegeven door sociale en
praktische overwegingen. De derde grafisch vormgever zegt ervoor te waken op het kantoor van de opdrachtgever te werken, omdat dit het vermoeden dat sprake is van een dienstbetrekking groter maakt. Een webdesigner
werkt voor een grote groep vaste opdrachtgevers. Ze heeft het gevoel dat
haar vaste opdrachtgevers steeds minder frequent gebruik maken van haar
diensten. De verklaring hiervoor ligt volgens haar in het feit dat websites
steeds gebruikersvriendelijker worden. De opdrachtgevers worden steeds
handiger met computerprogramma’s waardoor ze haar tegenwoordig niet
meer wekelijks bellen om de website up te daten.
9.2.3

Werven van opdrachten

Werknemers hoeven in principe geen opdrachten te verwerven. De
werkgever dient te zorgen dat zijn werknemers voldoende werk hebben.
Zelfstandigen werven zelf opdrachten en opdrachtgevers.
Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg leidt het vergunningstelsel ertoe dat bepaalde ziektekostenverzekeraars geen vergoedingen voor bepaalde diensten kunnen uitkeren aan particulieren, maar alleen aan instellingen. Dit kan zelfstandige
zorgverleners opdrachten kosten. Een zelfstandig kraamverzorgster vertelt
dat ze twee aanvragen had lopen van vrouwen die bij een bepaalde ziektekostenverzekeraar zaten dat de kraamzorg verricht door particulieren niet
vergoedt. Het gevolg was dat ze twee opdrachten moest weigeren, omdat
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deze procedure haar dwars zit is ze zelf gaan onderhandelen met het betreffende zorgverzekeraar.
‘Er is een groot tekort aan kraamverzorgsters en ik ben gaan bellen met de directeur van die zorgverzekeraar. Ik ben net zolang blijven bellen tot dat ik hem te
pakken kreeg. Hij is uiteindelijk gezwicht en nu kan ik mijn uren declareren.’

Dit vergunningenstelsel is een belangrijke reden dat veel zelfstandige zorgverleners ervoor kiezen te werken voor een bemiddelingsbureau. De zelfstandige zorgverleners zeggen het moeilijk te vinden zelfstandig cliënten te
werven. Een aantal zelfstandige zorgverleners vertelt wel zelf actief op zoek
te gaan naar cliënten. Men is van mening dat een advertentie in de Gouden
Gids zinloos is. Het is volgens een zorgverlener slimmer je visitekaartje achter te laten bij huisartsen. De meeste zorgverleners werken bij hun cliënten
thuis en is het zinvoller dat hun diensten worden aanbevolen door een
persoon die de cliënt vertrouwt, zoals de huisarts of de verloskundige.
De meubelmaker vertelt dat ook klanten haar diensten vaak via andere
klanten vinden. Dat goed werk leveren en betrouwbaar zijn beter werken
dan reclame of een visitekaartje is een opvatting die door veel zelfstandigen
werkzaam in de drie andere sectoren wordt gedeeld.
(Grafi)media
Netwerken is een onderdeel van het werk. Alle geïnterviewde zelfstandigen
wijzen op het belang van netwerken. Een fotograaf zegt erg goede contacten te onderhouden met zijn opdrachtgevers.
‘Het is netwerken, maar het is niet handig om het netwerken te noemen. Het is iets
wat je kan, maar wat je niet kunt leren.’

Deze fotograaf zegt het merendeel van zijn opdrachten zegt hij te krijgen,
omdat mensen het volgens hem fijn vinden met hem samen te werken.
‘Ik wilde laatst naar de VS voor een foto, maar door samen te werken met een
journalist ben ik er negen dagen gebleven en hebben we er zes dagen gewerkt.’

Deze fotograaf zegt veel opdrachten te krijgen doordat bepaalde journalisten alleen met hem zeggen te willen werken en indien deze journalisten een
idee aanleveren bij een opdrachtgever, vragen ze of ze hem als fotograaf
mogen meenemen. Een tekstschrijver zegt ook geen problemen te hebben
met het werven van opdrachtgevers. Ze zegt nog nooit echt te hebben moeten doen aan acquisitie. Veel van haar opdrachtgevers zegt ze te vinden via
haar netwerk. Ze kent veel andere zelfstandigen en haar eerste opdracht
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kreeg ze via een vriendin die zelf geen tijd had voor een opdracht en haar
naam liet vallen bij de opdrachtgever. Ze zegt zelf ook veel opdrachten
door te geven aan andere zelfstandigen.
Een grafisch vormgever heeft lukraak bedrijven gebeld. Dit leverde haar
geen opdrachten op, maar wel kwam ze op deze manier in contact met
een tekstschrijver met wie ze nog steeds samenwerkt en met wie ze samen
veel opdrachten binnenhaalt. Andere grafisch vormgevers vertellen veel opdrachten via andere grafisch vormgevers te krijgen. De verklaring hiervoor
is volgens een grafisch vormgever dat ze elkaar allemaal kennen. De meeste
grafisch vormgevers in een stad hebben dezelfde opleiding gevolgd en zijn
volgens hem bevriend en willen elkaar graag helpen.
Een webdesigner vertelt dat ze zich heeft gespecialiseerd in een bepaald
computerprogramma en een collega van haar heeft zich weer gespecialiseerd in een ander programma. Deze twee webdesigners werken veel
samen, maar verwijzen ook opdrachtgevers naar elkaar.
Nu kan iemand nog zo goed netwerken, er moet wel werk zijn. Een
tweede fotograaf vertelt dat hij moeite heeft met het vinden van nieuwe opdrachtgevers. Hij zegt dat het hem niet lukt om de volgende stap te zetten.
Er zijn opdrachtgevers voor wie hij dolgraag zegt te willen werken, maar
bij deze opdrachtgevers staat hij vervolgens tijden op de wachtlijst.
‘Ik kom er gewoon niet tussen. Het is moeilijk ergens binnen te komen. Potentiële
opdrachtgever vragen wel of ik foto’s opstuur, maar wat moeten ze daarmee? Ze
kennen mijn werk toch? Ik snap het wel, maar het zet zo weinig zoden aan de
dijk.

Hij vertelt dat hij tegenwoordig op een andere wijze probeert nieuwe opdrachtgevers te werven. Een keer mailde hij naar dagblad dat onlangs is
gefuseerd met een ander dagblad, met de vraag of ze iemand konden gebruiken. Het was hem opgevallen dat een andere fotograaf dan hun vaste
fotograaf een foto had aangeleverd.
‘Gelijk kreeg ik een mailtje van die vaste fotograaf terug met de vraag of ik soms
achter zijn baan aanzat. Nu is bij die krant de concurrentie sinds de fusie moordend tussen de fotografen onderling.’

De concurrentie tussen de fotografen is volgens hem zo groot, dat het lastig
is werk te vinden.
9.2.4

Werken via een intermediair

Werknemers werken regelmatig via een intermediair, zoals uitzendbureaus,
detacheringbureaus en bemiddelingsbureaus. Sommige zelfstandigen maken
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wel eens gebruik van een intermediair voor het verwerven van opdrachten. Op de arbeidsmarkt zijn verschillende intermediairs actief. Sommigen
houden zich bezig met het detacheren van zelfstandigen en andere met
het bemiddelen van zelfstandigen. Ook zijn uitzendbureaus actief die zich
bezighouden met het payrollen van zelfstandigen.
Als de zelfstandigen uitsluitend werken via een bemiddelingsbureau, kan
de Belastingdienst het contract tussen de zelfstandige en het bemiddelingsbureau opvatten als een fictieve dienstbetrekking. In hoofdstuk 5 en 6 is
reeds uiteengezet dat de personen die werken via een bemiddelingsbureau
dat meer doet dan alleen bemiddelen, werken in fictieve dienstbetrekking.
Uit de interviews met vooral de zelfstandige zorgverleners blijkt dat de bemiddelingsbureaus de tarieven en de werktijden bepalen. Ook bepalen ze
doorgaans de regels over vervanging en uitbesteding. Ze blijken tot slot de
facturering en administratie te regelen.
Een aantal zelfstandigen werkzaam in de bouwnijverheid, gezondheidszorg en de media vertelt gebruik te maken van de diensten van een intermediair. Voor het werken voor een intermediair hebben ze verschillende
redenen. Een kraamverzorgster werkt voor een intermediair om gaten in
haar tijdschema te dichten. Daarnaast maakt ze gebruik van een intermediair als ze zelf vervanging nodig heeft. Een tekstschrijver heeft één keer
een opdracht via een intermediair gekregen en zegt dat het werken via
een intermediair haar alles behalve bevallen is. De reden is dat ze minder
verdient als ze via een intermediair werkt, dan in het geval ze zelf een klus
aanneemt. Een timmerman vertelt ook niet graag voor een intermediair te
werken, omdat hij dan minder verdient dan wanneer hij zelf zijn opdrachten werft.
‘We hebben een goede prijs met hen bedongen, maar we verdienen als we via dat
detacheringbureau werken wel minder dan in het geval we zelf klussen aannemen.
Je moet ook niet het hele jaar voor een detacheringbureau willen werken. Als je dat
doet, kun je beter in loondienst blijven werken.’

Deze timmerman zegt jaarlijks een aantal weken achtereen voor een detacheringbureau te werken, wanneer hij in de bijzondere situatie verkeert dat
een gat in zijn drukke tijdschema is gevallen. Die gaten vallen doordat een
aannemer het werk moet opschuiven of de vergunning niet op tijd heeft
gekregen.
Detachering
In de bouwnijverheid gold tot voor kort een uitzendverbod. Het gevolg van
dit uitzendverbod was dat (conjuncturele) schommelingen in de productie
en andere behoefte aan flexibiliteit niet, zoals in andere economische sec
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toren gebruikelijk is, kon worden opgevangen door uitzendwerkers in te
zetten. Een manier aan de behoefte aan flexibiliteit te voldoen is door de
inzet van kleine aannemers en zelfstandigen. De bouwnijverheid is de economische sector bij uitstek waar gewerkt wordt met zelfstandigen.
Een timmerman vertelt dat het bouwbedrijf waarvoor hij wilde werken
in de jaren ’80 van de vorige eeuw al geen personeel meer in dienst nam.
Zijn enige optie was werken op freelancebasis en facturen schrijven. Een
andere timmerman signaleert dat bouwbedrijven geen personeel meer in
loondienst nemen, maar het meeste werk uitbesteden aan zelfstandigen.
Deze timmerman situeert deze trend in tegenstelling tot de andere timmerman niet in de jaren ’80 maar in de jaren ’90. In de jaren ‘80 had volgens
hem een bouwbedrijf nog zo’n honderd mensen in dienst, tegenwoordig
heeft een bouwbedrijf nog maar acht mensen in dienst en dat zijn volgens
hem vooral uitvoerders en werkvoorbereiders. Het werk zelf wordt uitbesteed aan zzp’ers en onderaannemers en aan deze zzp’ers wordt volgens
hem weer gevraagd of ze nog andere zzp’ers kennen.
‘De zzp’ers nemen de overhand. Sommige werkgevers zeggen letterlijk tegen mensen: “Wordt eerst maar een zzp’er, dan heb ik wel werk voor je.” De werkgevers
zien de voordelen in van het werken met zzp’ers. Het scheelt enorm in de loonkosten, vooral wat sociale premies betreft.’

In de jaren ’90 werd in de bouwnijverheid het uitzendverbod opgeheven en
schoten de detacheringbureaus als paddestoelen uit de grond. Een aantal
zzp’ers werkzaam in bouwnijverheid zegt gewerkt te hebben via een intermediair. Een timmerman is van menig dat het gros van deze detacheringbureaus in feite een slechte werkgever is.
‘Per 1 januari 2006 gaat de Belastingdienst weer hard controleren en ik denk dat
veel detacheringbureaus door de mand gaan vallen. De detacheringbureaus die iets
anders doen dan detacheren, gaan het lastig krijgen.’

Deze timmerman vertelt zelf maar via één detacheringbureau te werken,
omdat dit ene detacheringbureau alleen bemiddelt in werk, factureert op
het briefpapier van de gedetacheerde timmerman en niet de administratie
van de gedetacheerde bouwvakkers tegen betaling wil doen. De andere
detacheringbureaus bieden deze diensten volgens hem wel aan en hij is van
mening dat deze detacheringbureaus feitelijk werkgevers zijn.
Bemiddelen
Uit onderzoek blijkt dat 60% van de zelfstandige zorgverleners en 85%
van de zelfstandige kraamverzorgenden werkt via één of meerdere be
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middelingsbureaus. Het merendeel van de zelfstandige zorgverleners werkt
slechts voor één bemiddelingsbureau. Dat deze zelfstandige zorgverleners
werken via een bemiddelingsbureau heeft te maken met het in de gezondheidszorg geldende vergunningenstelsel. Om in aanmerking te komen voor
een betaling door een zorgverzekeraar dient de uitvoerder van de zorg in
het bezit te zijn een vergunning. Deze vergunning wordt niet afgegeven
aan particulieren, maar aan instellingen. Veel bemiddelingsbureaus zijn
dan ook (voormalige) thuiszorginstellingen. In de gezondheidszorg, en met
name in de thuiszorg, wordt door de zelfstandigen gewerkt via bemiddelingsbureaus. Een aantal zelfstandige zorgverleners meldt dat deze bemiddelingsbureaus zowel werknemers in dienst hebben als bemiddelen in de
diensten van zelfstandige zorgverleners. Een kraamverzorgster vertelt dat
ze na haar opleiding tevergeefs bij diverse instellingen heeft gesolliciteerd
naar een baan in loondienst.
‘Geen enkele instelling wilde me aannemen, omdat ik geen rijbewijs had. Vervolgens
heb ik me ingeschreven bij het arbeidsbureau en via het arbeidsbureau ben ik benaderd door een thuiszorginstelling. Ze zeiden dat ze niemand meer in loondienst
aannamen en boden me een 1000 uren contract aan.’

Dat 1000-uren contract dat de thuiszorginstelling de kraamverzorgster heeft
aangeboden, geeft haar de garantie dat ze op jaarbasis 1000 uur werk zal
hebben, waardoor ze werkt als zelfstandige zorgverlener voor een bemiddelingsbureau. Bovendien vertellen de zelfstandige zorgverleners dat het lastig
is bij een bemiddelingsbureau zelf je tarieven te bepalen en opdrachten te
weigeren. Volgens een respondent werkzaam voor de brancheorganisatie
van de zelfstandige zorgverleners (bozz) stellen deze bemiddelingsbureaus
annex thuiszorginstellingen zich regelmatig op als waren ze de werkgevers van deze zelfstandigen. Thuiszorginstellingen hebben regelmatig zowel
werknemers als zelfstandigen in dienst. Bepaalde thuiszorginstellingen blijken de werknemers en zelfstandigen gelijk te behandelen en gaan voorbij
aan het feit dat een zelfstandige meer vrijheden geniet dan een werknemer.
Zowel bemiddelingsbureaus als zelfstandigen moeten volgens deze respondent geattendeerd worden op het feit dat ten aanzien van zelfstandigen
andere regels gelden dan ten aanzien van werknemers en dat de zelfstandigen opdrachten mogen weigeren en hun eigen tarieven mogen stellen,
iets waarvan een aantal zelfstandige zorgverleners zich niet bewust van
zegt te zijn. Sommige bemiddelingsbureaus hebben hierdoor een slechte
reputatie, zeker als deze bureaus om exclusiviteit eisen en werken met een
concurrentiebeding.

 Groot, Kok & Aerts (2003) p. 32.
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Een zelfstandige zorgverlener zegt wel eens gewerkt te hebben voor een
bemiddelingsbureau dat haar maar niet uitbetaalde. Pas na zes maanden
kreeg ze haar loon. Ook is het deze zelfstandige zorgverlener overkomen
dat ze ingehuurd werd door een beginnend bemiddelingsbureau dat dankbaar gebruik maakte van haar expertise en haar enige tijd later bedankte
en verving door ongeschoolde huisvrouwen.
Teneinde het kaf van het koren te scheiden heeft bozz voor haar leden een aantal bemiddelingsbureaus geselecteerd, waardoor een bijzondere
driehoeksrelatie tussen bozz, bemiddelingsbureaus en zelfstandige zorgverleners is ontstaan. Om voor een bepaald bemiddelingsbureau te kunnen
werken dient een zelfstandige zorgverlener lid te zijn van bozz. De zelfstandige zorgverleners die lid zijn van bozz zijn gediplomeerd, geschoold
en hebben de mogelijkheid zich via bozz bij te scholen. Op deze wijze
kunnen de bemiddelingsbureau erop vertrouwen dat de via bozz aangeboden zelfstandige zorgverleners gekwalificeerd zijn. Twee zorgverleners
vertellen dat af en toe een ongediplomeerde verpleegkundige zich uitgeeft
voor een gediplomeerd verpleegkundige en dat zo’n persoon meestal werkt
via bemiddelingsbureaus. De bemiddelingsbureaus waarmee bozz samenwerkt garanderen een tijdige betaling, een goed tarief en houden zich aan
de regels die gelden voor het inhuren van zelfstandigen. Het gevolg is dat
zelfstandige zorgverleners erop kunnen vertrouwen dat de door bozz aanbevolen bemiddelingsbureaus betrouwbare opdrachtgevers zijn.
Ook de geldstromen lopen van bemiddelingsbureau via bozz naar de
zelfstandige zorgverleners. bozz bemiddelt voor de zelfstandige zorgverleners een gunstig uurtarief plus reiskostenvergoeding bij de bemiddelingsbureaus. De bemiddelingsbureaus maken de beloning van de zelfstandige
zorgverleners over naar bozz die ook de administratie voert voor de zelfstandige zorgverleners en voor deze service een bepaald bedrag per gewerkt
uur inhoudt alvorens ze deze beloning overmaken naar de zelfstandige
zorgverlener.Een zelfstandige zorgverlener legt de constructie uit. Hij legt
uit dat hij jaarlijks van bozz een administratief overzicht krijgt. In dit overzicht staat vermeld hoeveel uren hij heeft gewerkt voor de bemiddelingsbureaus en hoeveel reiskosten hij kan declareren. Ook bevat dit overzicht de
hoeveel bemiddelingskosten die hij daarvoor moet afdragen aan bozz. Deze
zorgverlener is van mening dat bozz goed heeft onderhandeld voor de bij
hun aangesloten zelfstandige zorgverleners.
‘Bij een bemiddelingsbureau verdien je meer dan bij de reguliere thuiszorg. Je mag
bijvoorbeeld standaard dagelijks 100 kilometer aan reiskostenvergoeding € 0,18 per
kilometer in rekening brengen.’

Tegelijkertijd is deze zorgverlener van mening dat de bemiddelingsbureaus
en bozz best veel krijgen voor hun diensten. Volgens hem kan iemand die
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een beroep doet op de awbz of op het persoonsgebonden budget zo’n €
60 per uur besteden aan het inhuren van zorg. Dit gehele bedrag wordt
door de instantie die de awbz uitvoert, overgemaakt naar een bemiddelingsbureau dat vervolgens de zelfstandig zorgleners via bozz € 25 per uur
uitbetaalt voor hun diensten. Hij is van mening dat de bemiddelingsbureau
veel geld krijgen voor alleen bemiddelen.
Payrolling
Onder payrolling wordt het uitbesteden van het contractbeheer en de verloning van door de werkgever zelf geworven flexibel personeel aan een
uitzendbureau verstaan. De flexwerkers komen in het geval van payrolling onder contract bij het uitzendbureau te staan en werken op basis van
een uitzendovereenkomst of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Payrolling is feitelijk bedoeld voor werknemers maar, zelfstandigen worden
ook door hun opdrachtgevers op de payroll van een uitzendbureau gezet.
Zelf zetten ze personeel dat ze niet in dienst willen nemen op de payroll
van een intermediair.
Een webdesigner wilde een vriend inhuren, maar die vriend klust volgens de webdesigner naast zijn baan in loondienst wat bij, waardoor de
Belastingdienst hem niet erkent als een zelfstandige ondernemer. Zij vertelt
verder dat deze vriend geen var heeft, geen btw-nummer heeft en geen
facturen mag schrijven. Het is volgens haar niet slim hem in te huren. Haar
accountant wil niet dat ze dat doe. Deze vriend inhuren zou immers 19%
btw kosten. Zij heeft deze vriend ondergebracht bij een intermediair en dit
kost hem weer 8% van wat zij aan hem uitbetaalt.
9.2.5

Werk weigeren

Een werknemer is verplicht arbeid te verrichten. Als een werkende naar
gelieven arbeid kan weigeren of kan opzeggen verricht de werkende deze
arbeid niet op basis van een arbeidsovereenkomst. Een zelfstandige werkt
op basis van een opdrachtovereenkomst en overeenkomst tot aanneming
van werk en kan in bepaalde gevallen werkzaamheden weigeren.
Bouwnijverheid
Een aannemer is van mening dat één van de grootste voordelen van het
zelfstandig ondernemerschap in de bouwnijverheid is dat hij werk en werkzaamheden kan weigeren. Hij zegt te weten dat bouwvakkers die in loondienst werken, tijdenlang op heel vervelend werk worden gezet. Als zelfstandige zegt hij dat soort werkzaamheden te kunnen weigeren.
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‘Ik vind klussen op daken niet prettig. Dus dat soort werk besteed ik uit of stoot ik
af. Een voordeel is dat je je werk kan kiezen en dat je mag weigeren.’

Een timmerman nuanceert het beeld van vervelend werk kunnen weigeren.
Hij is van mening dat aannemers met name het vervelende en zware werk
uitbesteden aan zelfstandigen. Dat soort werk kan men weigeren, maar
de vraag is vervolgens of er dan nog veel werk overblijft voor zelfstandigen. Een voordeel van het zelfstandig ondernemerschap is volgens een
aannemer dat hij kan weigeren voor bepaalde opdrachtgevers te werken.
Meerdere zelfstandigen werkzaam in verschillende sectoren vinden dit een
belangrijk voordeel van het zelfstandig ondernemerschap.
‘Ik weiger klanten als ik rotzooi verwacht, die altijd fouten zien en weigeren te betalen. Ik werk liever voor mensen die ook belangrijk vinden hoe je je werk doet en
of je er gelukkig mee bent en waarderen dat een knoest in het hout zit. Zo’n knoest
ziet een advocaat dus als een fout. Het is mensenwerk. Gelukkig kan je ingrijpen
en je klanten op tijd bijsturen.’

Gezondheidszorg
In principe kunnen de zelfstandige zorgverleners werkzaam via een bemiddelingsbureau cliënten en opdrachten weigeren. De twee kraamverzorgsters vertellen cliënten te weigeren als deze cliënten niet de benodigde
spullen in huis hebben, zoals een bed op klossen en een kinderbadje op
een standaard. Zij kunnen ook cliënten weigeren op basis van reistijd.
Kraamverzorgsters moeten binnen een uur aanwezig kunnen zijn bij een
bevalling en soms woont een cliënt te ver weg om de opdracht aan te kunnen nemen. Zelfstandigen in de gezondheidszorg vinden het volgens een
vertegenwoordiger van de brancheorganisatie moeilijk werkzaamheden te
weigeren, met name als ze een opdracht al hebben opgenomen.
‘Hun prioriteit ligt immers bij het zorgen voor de cliënt.’

Een kraamverzorgster vertelt dat ze het moeilijk vindt opdrachten gegeven
door het bemiddelingsbureau te weigeren. Ze zegt in het geval ze drie
weekenden achtereen heeft gewerkt, te weigeren een vierde achtereenvolgend weekend te werken. Ze vertelt dat ze het bemiddelingsbureau gelijk
hoort zuchten op het moment dat ze een opdracht weigert en ze is bang
dat teveel opdrachten weigeren tot gevolg heeft dat het bemiddelingsbureau
voortaan sneller een andere, meer beschikbare en inschikkelijkere zelfstandige te benaderen in plaats van haar. Andere zelfstandige zorgverleners
zeggen het ook moeilijk te vinden werk te weigeren dat hen door het bemiddelingsbureau is aangeboden.
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Grafimedia
In de grafimedia wordt niet zozeer bepaald werk geweigerd, maar worden
eerder bepaalde opdrachtgevers geweigerd. Een webdesigner vertelt dat
ze het moment dat ze voldoende opdrachtgevers heeft voor wie ze werkt
en in feite omkomt in de opdrachten ze gelijk gaat schrappen in haar orderportefeuille. Sinds 2004 kan ze opdrachtgevers afgestoten en ze heeft
bijvoorbeeld een aantal grote financiële opdrachtgevers in haar orderportefeuille en deze opdrachtgevers vindt ze eigenlijk niet zo sympathiek. Dit
zijn ook de eerste opdrachtgevers voor wie ze niet langer nog opdrachten
zal verrichten. Ook is ze kieskeuriger in het type werkzaamheden dat ze
aanneemt. Ze zegt alleen nog leuk werk te willen, werk waarmee ze zich
van andere webdesigners kan onderscheiden en werk waardoor ze werkt
met leuke mensen.
‘Ik heb geen zin om aan de ratrace deel te nemen. Ook stoot ik klanten om persoonlijke en politieke redenen af. Ik verdien niets met mijn werk, maar ik heb wel
leuk werk en werk met toffe mensen.’

Twee grafisch vormgevers vertellen dat ze vrij kieskeurig zijn in de keuze
van opdrachtgevers. Niet iedere klus nemen ze aan. Een grafisch vormgever zegt alleen klussen aan te nemen van culturele of ideële organisaties.
Een derde grafisch vormgever bekent dat hij wel eens met enige opzet een
opdracht heeft verprutst. Hij vond de opdrachtgever van deze opdracht
maar een vervelende opdrachtgever en de gemakkelijkste manier om klanten kwijt te raken is volgens hem door slecht of matig werk af te leveren.
Media
Een journalist die als redacteur verplicht was deel te nemen aan de redactievergaderingen van het tijdschrift waarvoor hij werkte, vertelt dat hij zich
bij dat tijdschrift onderscheidde van de journalisten die daar werkzaam waren in loondienst, doordat hij opdrachten en werkzaamheden kon weigeren.
Als een opdracht hem niet aansprak, hoefde hij deze opdracht niet aan te
nemen. Ook vertelt hij dat de redactie hem niet kon vragen de eindredactie
over te nemen van een ziekte of wegens vakantie afwezige eindredacteur.
De andere journalisten en tekstschrijven geven aan nauwelijks opdrachten
te weigeren. Een tekstschrijver weigert geen opdrachten, omdat ze zoveel
mogelijk opdrachtgevers wil toevoegen aan haar orderportefeuille. Een andere tekstschrijver geeft aan te weinig opdrachten te hebben om in de positie te zitten opdrachten te kunnen weigeren. Een derde tekstschrijver zegt
sommige opdrachten te moeten weigeren, omdat hij van mening is dat hij
zich schriftelijk onvoldoende kan uitdrukken in het Nederlands.
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9.3

Bezit

Anders dan een werknemer investeren de aannemer en de opdrachtnemer
in de eigen onderneming. Ze investeren in eigen materialen, een eigen
werkplek, vergunningen en de eigen opleiding.
9.3.1

Bedrijfsruimte

Veel geïnterviewde zelfstandigen werken vanuit hun eigen huis. Ze werken
vanuit de huis- of slaapkamer of hebben op zolder of in een aparte kamer
een eigen werkplek ingericht. Sinds 2005 zijn de kosten verbonden aan
het werkplek aan huis alleen nog fiscaal aftrekbaar als deze werkplek aan
bepaalde voorwaarden voldoet. De werkplek aan huis dient bijvoorbeeld
een eigen opgang en toilet te hebben. Dat de kosten van de werkplek aan
huis niet langer aftrekbaar zijn is voor een webdesigner reden elders een
werkruimte te huren. Ze huurt samen met een grafisch vormgever kantoorruimte. De geïnterviewde zelfstandigen delen regelmatig hun werkruimte
met andere zelfstandigen. Een grafisch vormgever deelde zijn gehuurde
werkruimte jarenlang met een tekstschrijver. Niet alleen deelden ze samen
de huur, ook namen ze samen opdrachten aan.
‘Het is best prettig tegen de opdrachtgever te kunnen vertellen dat je op kantoor
iemand hebt werken die de tekst nog kan redigeren voordat ik de tekst opmaak. Je
wordt er wel iets aantrekkelijk door voor de opdrachtgevers.’

Twee timmermannen hebben ervoor gekozen samen een werkruimte te delen waar ze hun gezamenlijk aangeschafte zaagmachine hebben neergezet.
Teneinde deze gezamenlijke werkruimte te delen, breken ze de muur van
hun aanvankelijk gescheiden werkruimtes door. Een publiciteitsmedewerker deelt zijn kantoorruimte met drie andere zelfstandigen.
Soms kan een werkruimte delen met een andere zelfstandige een aanwijzing zijn dat de ene zelfstandige onder het gezag werkt van de andere
zelfstandige. De meubelmaker deelt een atelier met vier andere zelfstandigen. Dit atelier is gesitueerd achter de winkel waarvan twee van de vier
andere zelfstandigen de eigenaren zijn. De meubelmaker betaalt huur voor
deze werkruimte, werkt drie dagen in de week in het atelier en kan haar
eigen klussen mee naar het atelier nemen. De twee winkeleigenaren die
bovendien haar huisbazen zijn, geven haar regelmatig klussen die via de
winkel binnenkomen. De winkeleigenaren spreken met de klant een prijs af.
Zij kan dus niet zelf haar tarief bepalen voor opdrachten die ze via de winkeleigenaren krijgt. Dat ze niet zelf haar tarieven kan bepalen, werk krijgt
via de twee winkeleigenaren en werkt in het atelier van de winkeleigenaren
zijn mogelijk aanwijzingen dat sprake is van een dienstbetrekking en niet
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zozeer van zelfstandig ondernemerschap. Ze is zich bewust van het feit
dat deze constructie niet geheel duidt op zelfstandig ondernemerschap. Ze
prijst zichzelf gelukkig dat ze ook haar eigen klanten heeft, omdat ze zonder dit eigen werk door de Belastingdienst nooit gezien zal worden als een
ondernemer. Overigens hebben de twee winkeleigenaren haar aangeboden
lid te worden van de vof, maar ze vertelt dat ze dit voorstel niet heeft aangenomen doordat ze de verantwoordelijkheid van een eigen bedrijf hebben
nog niet aandurfde.
Een deel van de zelfstandigen heeft helemaal geen eigen werkplek. Ze
werken op locatie of bij de cliënten thuis. Twee timmermannen bijvoorbeeld
hebben geen behoefte aan een werkplek. Al hun gereedschap bewaren ze
in de bestelbus of in een kleine opslagruimte. De zelfstandige zorgverleners
werken in principe altijd bij de cliënten thuis en hebben geen werkruimte
nodig. Ze zeggen voor hun werk niet meer nodig te hebben dan een telefoon, een computer en een auto. Deze drie dingen zijn al in hun huishouding aanwezig en thuis werken ze hooguit hun administratie bij.
Twee grafisch vormgevers werken soms ook op locatie. Er zijn opdrachtgevers die willen dat ze het werk bij hen op kantoor uitvoeren. De grafisch
vormgevers vinden dit wel gezellig en/of gemakkelijk. Een grafisch vormgever werkte in het begin van zijn carrière op kantoor bij zijn opdrachtgever.
Daar stonden immers de beste computers en andere hardware. Inmiddels
heeft hij thuis al de benodigde apparatuur staan, maar hij blijft op kantoor
werken.
‘Ik blijf daar op kantoor werken, omdat het zo is gegroeid.’

Evenals een andere grafisch vormgever werkt hij wekelijks één of meerdere
dagen op kantoor van de opdrachtgever. Beide grafisch vormgevers weten,
zoals al eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt dat deze constructie door de
Belastingdienst kan worden opgevat als een aanwijzing voor het bestaan
van een gezagsverhouding. Beiden worden door de Belastingdienst gezien
als zelfstandige ondernemers, omdat ze werken voor meerdere opdrachtgevers en voldoende investeren in eigen apparatuur.
9.3.2

Investeringen

De tekstschrijvers en de zelfstandige zorgverleners zeggen nauwelijks te
investeren in de eigen materiaal. Beide beroepsgroepen zeggen niet meer
nodig te hebben dan een telefoon en een computer en in het geval van de
zelfstandige zorgverleners nog een auto. Meer investeringen hoeven deze
twee beroepsgroepen niet te doen. De benodigde materialen worden door
de cliënten van de zelfstandige zorgverleners zelf in huis gehaald. Natuurlijk
hebben de meeste zelfstandige zorgverleners dit materiaal zelf ook in huis.
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De zelfstandige zorgverleners investeren met name door opleidingen te
volgen. Bepaalde opdrachtgevers en de brancheorganisatie ‘eisen’ dat ze
hun scholing op peil houden. Een zelfstandige zorgverlener vertelt dat hij
jaarlijks twee cursussen van de brancheorganisatie moet volgen.
‘Wat je volgt (omgaan met agressie, technische cursussen) maakt niet uit als het
maar een arbeidsgerelateerde cursus is.’

Deze cursussen moeten de zelfstandige zorgverleners zelf betalen, hetgeen
hun de nodige vrijheid geeft. Een zorgverlener zegt vooral congressen in
het buitenland te bezoeken. Overigens zegt een aantal zorgverleners al
jaren wegens tijdgebrek niet toe te komen aan het volgens van cursussen.
Een aannemer in de bouwnijverheid doet ook aan scholing. Hij vertelt dat
hij onlangs zijn makelaarspapieren heeft gehaald en dat hij samen met
een ander een makelaarsbureau is gestart. Zijn eigen makelaarsbedrijf wil
voorlopig nog niet van de grond komen, omdat hij volgens eigen zeggen
te bekend is als aannemer en het daarbij voorlopig nog te druk heeft als
aannemer.
‘De combinatie van een aannemer met de makelaardij gaat niet zo soepel. Dat is
niet zo erg. Het idee is dat ik me meer ga richten op de makelaardij als ik het wat
rustiger aan wil gaan doen.’

Een timmerman weet dat hij meer zou moeten doen aan scholing teneinde
de benodigde keurmerken te halen, maar hij laat dit na. Het valt hem op
dat het als zelfstandige lastig is geld te reserveren voor scholing, investeringen en oudedagsvoorzieningen. Een tekstschrijver investeert ook in zichzelf.
Niet zozeer door een opleiding te volgen, maar door te werken met een
personal coach.
‘Deze personal coach is een vrouw die schrijfcursussen geeft. Die cursussen heb ik
gevolgd en ze geeft ook privé-les. Eén keer in de zes weken heb ik nu privé-les of
beter gezegd coacht ze me. Ze is niet goedkoop. Het kost me inclusief btw zo’n €
285 per keer, maar het is een aftrekpost en vaak verdien ik het lesgeld weer terug.
Soms helpt ze me een offerte uitbrengen, wat is mijn meerwaarde, waar zit de
onderhandelingsruimte, soms leest ze mee en soms bedenken we samen onderwerpen. Recentelijk vertelde ze me dat mijn tarieven wat haar betreft wel omhoog
kunnen.’

In de andere economische sectoren doen de zelfstandigen veel aan investeringen. Evenals bedrijfsruimte worden grote investeringen regelmatig
gedeeld met andere zelfstandigen en zelfs met opdrachtgevers. Twee timmermannen hebben samen een zaagmachine gekocht. Voor hen beiden
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afzonderlijk zou dit een te hoge investering hebben gevergd. Een grafisch
vormgever heeft eens de kosten van een prijzig softwareprogramma gedeeld
met een opdrachtgever. Deze vormgever vertelt desgevraagd dat hij zich
niet realiseerde niet dat de opdrachtgever kan eisen dat hij het softwareprogramma niet gebruikt als hij opdrachten voor andere opdrachtgevers
verricht. Hij heeft het softwareprogramma in zijn bezit, kan er mee doen
wat hij wil en de opdrachtgever heeft hem eigenlijk alleen geholpen met
de aanschaf van dit programma. De zelfstandigen in de bouw investeren
verder vooral in gereedschap. Een timmerman vertelt dat hij jaarlijks zo’n
€ 2.000 tot € 3.000 uitgeeft aan gereedschap. Bouwvakkers in loondienst kopen ook hun eigen gereedschap, maar krijgen daarvoor wel een vergoeding
van de werkgever. Nu is het volgens hem verstandiger mensen met hun
eigen gereedschap te laten werken, omdat ze er voorzichtiger mee omgaan.
Het gereedschap van de baas wordt volgens hem altijd afgeragd.
9.4

Risico’s

Zelfstandig ondernemerschap gaat gepaard met risico’s. Deze risico’s worden door de zelfstandigen zelf gedragen. De zelfstandigen dragen zelf de
kosten voor arbeidsgerelateerde risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid
en werkloosheid. De kosten van deze risico worden door de werkgevers van
de werknemers gedragen. De werknemers betalen alleen een deel mee aan
de sociale premies van de werkloosheidswet. Het gebrek aan sociale zekerheid wordt door de meeste geïnterviewde zelfstandigen gezien een risico.
Menigeen zegt letterlijk dat ziek worden een risico is. Andere risico’s voor
zelfstandigen zijn de risico’s van aansprakelijkheid, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. De zelfstandigen zijn zelf aansprakelijk als ze fouten
maken tijdens het werken en soms zijn zelfs na de oplevering van het goed
of dienst nog aansprakelijk voor eventuele fouten. Een aannemer of opdrachtnemer zal vaak tijd, arbeid en materiaal spenderen om een opdracht
binnen te halen, zonder dat deze gemaakte kosten zullen worden vergoed.
Soms is de aannemer of opdrachtnemer zelfs een werkgever, doordat hij
of zij personeel in dienst heeft voor wie hij of zij verantwoordelijk en
aansprakelijk is. Werknemers dragen geen bedrijfsrisico’s, ze zijn niet zelf
verantwoordelijk voor hun arbeid of aansprakelijk voor eventuele fouten,
hoeven de kosten van offertes niet zelf te financieren en hebben nooit personeel in dienst. Deze doorgaans financiële risico’s worden of geheel door
de werkgever gedragen of worden op zijn minst gedeeld met de werkgever.
Ook arbeidstijden en arbeidsomstandigheden vormen risico’s voor zelfstandigen. Een risico voor veel zelfstandigen is dat ze te lange werkdagen
maken, teveel uren werken en werken onder gevaarlijke omstandigheden.
De arbeidstijdenwetgeving is immers alleen van toepassing op de werknemers en een aantal zelfstandigen werkzaam in bepaalde beroepen. De Wet


9 zelfstandigen over hun werk
op de arbeidsomstandigheden is in principe alleen van toepassing op de
werknemers. Wel is deze wet uitgebreid tot de zelfstandigen die gevaarlijke
beroepen uitoefenen. De zelfstandigen in de bouwnijverheid bijvoorbeeld
krijgen regelmatig te maken met arbo-wetgeving.
9.4.1

Sociale zekerheid

Werknemers hebben, zoals in hoofdstuk 7 is uiteengezet, meer toegang
tot sociale zekerheid dan de zelfstandigen. Werknemers hebben recht op
een aanvullend pensioen en in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid kunnen ze aanspraak maken op een uitkering. De zelfstandigen zijn hier grotendeels van uitgesloten. Wel hebben zelfstandigen evenals
werknemers recht op bijstand, maar het beroep doen op de bijstand heeft
vele haken en ogen. De meeste geïnterviewde zelfstandigen zien het gebrek
aan sociale zekerheid als problematisch. Ze maken zich zorgen over hun
pensioen, maar treffen zelf financiële regelingen om dit risico te beperken.
Werkloosheid daarentegen zien ze nauwelijks als een probleem. De zelfstandigen maken zich meer zorgen over het gebrek aan sociale zekerheid
in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap. De zelfstandigen weten dat ze deze risico’s op de particuliere verzekeringsmarkt
kunnen afdekken, maar de meerderheid van de zelfstandigen laat dit na.
Ze doen dit vooral omdat ze de verzekeringen te duur vinden, maar ook
omdat ze van mening zijn dat deze verzekeringen in bepaalde gevallen
nutteloos zijn.
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
De afschaffing van de waz heeft ironisch genoeg de waz de benodigde bekendheid gegeven. Aangezien de premies voor de waz via de aangifte voor
de inkomensbelasting werden geheven, zeggen zelfstandigen zich helemaal
niet bewust te zijn geweest van het feit dat ze verzekerd waren voor het
risico van loonderving wegens arbeidsongeschiktheid. Deze onbekendheid
met de waz neemt niet weg dat de afschaffing van de waz niet betreurd
wordt. De voornaamste reden voor het gemis van de waz is dat nu helemaal niets geregeld is op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid
voor zelfstandigen, of zoals een fotograaf zegt:
‘De waz was niet veel, maar het was in elk geval iets. Nu is er helemaal niets meer
geregeld.’

Ook maken bepaalde zelfstandigen bezwaar tegen de wijze waarop de waz
is afgeschaft. Een webdesigner is niet te spreken over de afschaffing van
de waz.
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‘Jarenlang heb ik honderden euro’s premies voor die waz betaald. Ook moest ik nog
zo’n € 800 aan achterstallige premies betalen nadat de waz al was afgeschaft.’

Een grafisch vormgever vraagt zich af of hij de premies die hij heeft betaald
voor de waz nog krijgt teruggestort of dat er iets anders wordt geregeld.
Een deel van de kritiek betreft dus de wijze waarop de afschaffing heeft
plaatsgevonden.
Dat zelfstandigen niet zoals werknemers zijn verzekerd tegen de risico’s
van loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt door de
meeste respondenten gezien als een risico, maar dit leidt niet automatisch
tot het afsluiten van een verzekering tegen dit risico. Slechts een enkele
respondent heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Vaak
drukken de particuliere verzekeringen tegen de risico’s van loonderving wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom zo zwaar op het inkomen
van de zelfstandigen, dat velen van hen deze particuliere verzekeringen niet
afsluiten. De respondenten die wel een verzekering hebben afgesloten zeggen dit te doen, omdat ze eindelijk voldoende verdienen om een redelijke
verzekering af te kunnen te sluiten.
In de bouwnijverheid zijn de zzp’ers vaker verzekerd tegen de risico’s
van loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid dan in andere
sectoren van economische bedrijvigheid. De risico’s zijn groot (één op de
zes bouwvakkers valt in zijn loopbaan van een steiger) en personen werkzaam in deze sector zijn zich bewust van de risico’s. De respondenten in de
bouwnijverheid stellen dat het alleen zin heeft zo’n verzekering af te sluiten
als je modaal of bovenmodaal verdient. De uitkering is immers gekoppeld
aan de hoogte van het inkomen en het heeft volgens deze respondenten
geen zin hoge premies te betalen voor een lage uitkering.
Een timmerman heeft aanspraak gemaakt op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. In 2000 kreeg hij een burnout. Hij was 42 en zag het niet
zitten op dezelfde manier door te gaan tot zijn 65ste. In die periode leefde
hij voor zijn werk. Dat hij toen leiding gaf aan een ploeg van zeven zzp’ers
speelde ook mee. Hij was niet goed in leidinggeven. Nu werk hij veel minder, verdient hij ook veel minder dan voorheen, maar hij vaart er wel bij,
maar hij heeft een periode van ¾ jaar helemaal niet gewerkt.
‘Deels kon ik terugvallen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en deels heb
ik ingeteerd op mijn spaargeld.’

In tegenstelling tot de timmerlieden, die stellen dat het sluiten van een
particuliere verzekering alleen zin heeft als je inkomen (boven)modaal is, is
voor een fotograaf het feit dat zijn inkomen rond het bijstandsniveau ligt
de reden voor het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zijn inkomen is te laag om een buffer op te kunnen bouwen,
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waarop hij in situaties van ziekte of arbeidsongeschiktheid zou kunnen
interen. Een wekenlang verblijf in het ziekenhuis houdt volgens hem een
faillissement in. De enige mogelijkheid zichzelf tegen dit risico te beschermen is een particuliere verzekering af te sluiten met een minimale dekking
en een minimale uitkering. Jaarlijks betaalt deze respondent zo’n € 1200
aan premies en de afgesloten arbeidsongeschiktheidszekering keert alleen
uit als deze freelancer 100% arbeidsongeschikt is en keert een uitkering op
bijstandsniveau uit. Deze freelancer realiseert zich dat de kosten van deze
verzekering in combinatie met de hogere kosten van het nieuwe zorgstelsel
hem dwingen meer uren te gaan werken.
Een bovenmodaal verdienende freelancer in de media heeft jaren geleden een zeer ruime aanvullende loondervingsverzekering afgesloten wegens
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zowel de freelancer als zijn partner vallen
onder deze verzekering. Deze freelancer weet dat hij een zeer uitgebreide
verzekering heeft afgesloten, waarvoor hij € 4400 per jaar betaalt. Het is
een verzekering waarop de freelancer volgens zijn accountant zou kunnen
bezuinigen, maar hij deelt deze mening niet.
‘Op je lijf moet je niet willen bezuinigen.’

Overigens ontvangt deze respondent op het moment van spreken een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij is namelijk enige maanden daarvoor geopereerd aan een gewricht. De eerste maanden keert de verzekeringsmaatschappij 100% (€ 1800 per maand) uit, en bouwt de uitkering vervolgens af
naar 50% en vervolgens naar 25%. De freelancer vertelt dat een telefoontje
voldoende is om tijdens het proces van afbouwen de uitkering weer voor de
volle 100% te laten uitkeren. Hij hoeft alleen aan te geven dat hij niet kan
werken. De freelancer vindt de voorwaarden van zijn verzekering prettig,
omdat ze hem de mogelijkheid geven bewust te kiezen een tijd minder te
werken.
De journalisten en tekstschrijvers sluiten zelden een verzekering tegen
het risico van loonderving wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid af. Een
tekstschrijver is door een tussenpersoon zelfs afgeraden een dergelijke verzekering af te sluiten, omdat het erg moeilijk is voor een tekstschrijver
arbeidsongeschiktheid aan te tonen.
‘Het is een lastige verzekering voor tekstschrijvers. We werken immers thuis en zelfs
met één vinger kunnen we nog werken. Niet ik, maar een verzekeringsmaatschappij
bepaalt namelijk wat arbeidsongeschikt is. Ik kan in zowat alle gevallen werken.
Ik heb me dus over mijn angst heen gezet. Je moet je risico’s bepalen. Heeft zo’n
verzekering zin? Immers, wanneer is het onmogelijk geworden nog thuis te werken?
Wanneer kun je niet meer schrijven?’
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Dat schrijven een haast vanzelfsprekende, dagelijkse bezigheid is, is voor
een andere tekstschrijver de reden deze verzekering vooralsnog niet af te
sluiten.
‘Ons werk is schrijven. Schrijven is zoiets vanzelfsprekends. Als ik niet meer kan
schrijven is iets meer aan de hand dan alleen arbeidsongeschiktheid.’

Een derde tekstschrijver heeft deze verzekering wel afgesloten, maar
merkt op dat beroepsrisico’s, zoals een writer’s block, zijn uitgesloten van
verzekering.
Bevallingsuitkering
Een freelancer in de media had aanvullend op de waz een particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering inclusief bevallingsuitkering afgesloten.
Dat voor de bevallingsuitkering een wachttijd van drie jaar gold, was haar
goed bekend. Met een groot kruis in haar agenda stond de dag gemarkeerd
waarop deze wachtperiode ten einde zou zijn. Vervolgens wordt de waz
afgeschaft en deze freelancer informeert bij haar verzekeringsmaatschappij
wat hiervan de gevolgen zijn voor haar particuliere verzekering. De verzekeringsmaatschappij licht haar verkeerd voor en legt uit dat ze een nieuwe
verzekering zal moeten sluiten, waarvoor opnieuw een wachttijd van drie
jaar voor de bevallingsuitkering zal gelden. De freelancer - die begin dertig
is - besluit dat ze niet nog eens haar kinderwens drie jaar wil opschorten,
raakt zwanger en werkt tot aan de bevalling twee keer zo veel uren als
voorheen om haar zwangerschapsverlof te kunnen financieren.
Werkloosheid
Werkloosheid is een onverzekerbaar risico voor zelfstandigen, maar sommige zelfstandigen zijn wel gestart met behoud van een ww-uitkering of
hebben recht op een ww-uitkering, omdat ze hun eigen bedrijf combineren met een baan in loondienst. Een publiciteitsmedewerker is vanuit een
ww-uitkering een eigen onderneming gestart. Hij heeft na drie jaar nog
steeds een kleine aanvullende ww-uitkering. Een fotograaf combineert zijn
freelancewerkzaamheden met een baan in loondienst en enige tijd heeft hij
zijn freelancewerkzaamheden gecombineerd met een ww-uitkering. Beiden
zijn goed op de hoogte van het feit dat het uwv een urenverrekening op
hun ww-uitkering toepast. Beiden schrijven wekelijks zo min mogelijk uren.
Hooguit schrijven ze acht tot tien gewerkte uren per week.
Het komt voor dat ze de ene week meer uren werken dan de andere
week. Een publiciteitsmedewerker vertelt dat het is voorgekomen dat hij
meer dan twaalf uur werkt in plaats van de gebruikelijk acht uur. Als hij
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doorgeeft aan het uwv dat hij twintig uur in een week heeft gewerkt, worden deze uren gelijk verrekend met zijn uitkering. Teneinde deze urenverrekening te voorkomen, blijft hij wekelijks hetzelfde beperkte aantal uren
schrijven. Het is niet voordelig wekelijks meer dan acht uur te schrijven. Nu
verdient de hij in weken waarin hij meer dan twaalf uur werkt meer dan
in weken waarin hij maar acht uur werkt. Dit verschil in inkomen wordt
verklaard door te variëren met het uurtarief. Hij zegt de ene week voor een
hoger uurtarief te werken dan de andere week. Hij zegt in drukke weken
bijvoorbeeld dat hij acht uur gewerkt hebben voor € 150 per uur in plaats
van de daadwerkelijke twaalf uur voor € 100 per uur. Hij vertelt dat hij
eens zoveel uren heeft gewerkt in een week, dat zijn uurtarief te hoog zou
worden om nog geloofwaardig over te komen. Hij heeft dus in deze week
aan het uwv doorgegeven dat hij twintig uur heeft gewerkt in plaats van de
gebruikelijke acht uur. Het uwv brengt gelijk een korting op zijn uitkering
in rekening en zo’n korting is niet of nauwelijks terug te draaien.
In een onderzoek zeggen respondenten van het uwv en de kvk dat ze
wettelijke instrumenten in de praktijk ruimer toepassen respectievelijk adviseren ruimer toe te passen dan is toegestaan. Zo wordt aan ww-gerechtigden bijvoorbeeld geadviseerd de gewerkte uren te spreiden over een maand
in plaats van over een week.
Bijstand
Een fotograaf krijgt in 2001 last van rsi en moet noodgedwongen minder
gaan werken. Deze persoon verdient een inkomen rond de € 10.000 per
jaar (bijstandsniveau) en minder uren werken betekent dat hij in financiële
problemen raakt. De eerste maanden kan hij nog interen op zijn spaargeld.
Na dertien weken meldt hij zich bij het uwv en dient een aanvraag voor
de waz in. In afwachting van de waz-keuring krijgt hij een voorlopige uitkering toegekend. Deze € 500 per maand zijn volgens deze freelancer zijn
redding. Na een jaar vindt een medische keuring plaats en wordt erkend
dat hij ernstige gezondheidsbeperkingen heeft, maar deze erkenning leidt
niet tot een waz-uitkering. Iedere alternatieve functie die de arbeidsdeskundige gebruikt om zijn verdienvermogen vast te stellen heeft een hogere
inkomenswaarde dan de inkomenswaarde van het beroep dat de freelancer
voor zijn gezondheidsklachten uitvoerde. Er valt geen verlies aan inkomen
te constateren en dus valt geen arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen. De waz-uitkering wordt, ondanks de erkende gezondheidsproblemen van deze freelancer, afgewezen. De voorlopige bijstandsuitkering die
hij in afwachting van de waz-uitkering heeft gekregen, moet hij eigenlijk

 Van Velden, Jansen, Vossen, Van der Boom (2006) p. 79.



risico’s 9.4
terugbetalen, maar deze wordt door de uitvoeringsinstantie als een gift
beschouwd.
De gezondheidsproblemen en de financiële problemen van de fotograaf
zijn echter niet opgelost. Hij doet een beroep op een uitkering op basis van
de Bbz. Zelfstandigen die tijdelijk in financiële problemen verkeren, wegens
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en zelfs werkloosheid, maar wier bedrijf
of onderneming nog levensvatbaar is, konden tot 1 januari 2004 een beroep
doen op de Algemene bijstandswet. Ook deze uitkering wordt afgewezen.
De freelancer verdient een inkomen op bijstandsniveau en zijn onderneming wordt niet-levensvatbaar geacht. Alleen als hij zijn onderneming zou
opheffen, zou hij in aanmerking komen voor een uitkering. Hij weigert zijn
onderneming op te heffen. Ook weigert hij deze uitkering oneigenlijk te
gebruiken: door wel zijn bedrijf op te heffen en na zes maanden een andere onderneming op te richten. Dat deze fotograaf nog steeds zijn beroep
uitoefent, komt omdat hij zijn werkzaamheden heeft aangepast.
9.4.2

Aansprakelijkheid

De meeste zelfstandigen zijn zich bewust van het feit dat ze aansprakelijk
zijn voor fouten die ze maken tijdens het uitoefenen van hun beroep of
bedrijf. Een publiciteitsmedewerker vertelt bijvoorbeeld dat hij zich weldegelijk realiseert dat op het moment hij ziek wordt en een klus verknalt,
de opdrachtgever de kosten of beter gezegd de misgelopen verdiensten op
hem kan verhalen. Hij weet dat hij is deze situaties aansprakelijk is en een
schadevergoeding aan de opdrachtgever zal moeten betalen.
Slechts een enkeling kan of kon de aansprakelijkheid afschuiven op een
opdrachtgever. Als een opdrachtgever aansprakelijk is voor het handelen
van een opdrachtnemer, is dit een aanwijzing dat sprake is van een gezagsverhouding. Het risico van aansprakelijkheid wordt door de meeste
zelfstandigen erkend, maar dit risico wordt niet door iedereen afgedekt
door een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Sommige zelfstandigen dragen dit risico liever zelf.
Bouwnijverheid
De overeenkomst tot aanneming van werk bevat vooral financiële bepalingen. Deze overeenkomst op basis waarvan de zelfstandigen in de bouwnijverheid werkzaam zijn, geeft aan hoe de prijs dient te worden bepaald, in
welke gevallen de aannemer meerkosten in rekening kan brengen en stelt
regels voor de oplevering van het werk van stoffelijke aard. De overeenkomst tot aanneming van werk beschermt zoals al eerder in dit hoofdstuk is
opgemerkt de opdrachtgever eerder tegen de aannemer dan andersom. In
het geval de oplevering van het werk niet naar wens van de opdrachtgever
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is, kan deze opdrachtgever de aannemer aansprakelijk stellen of kosten
voor meerwerk in rekening brengen. Aansprakelijkheid is een belangrijk
onderwerp voor de zzp’ers in de bouwnijverheid. Deze zzp’ers verzekeren
zich tegen het risico van aansprakelijkheid. Een timmerman heeft zijn verzekering eens aangesproken, omdat tijdens de werkzaamheden een brand
is uitgebroken.
‘Een keer hebben we per ongeluk wat lijmlapjes in de vuilnisbak gegooid met een
brand tot gevolg. De verzekering heeft toen anderhalf ton uitgekeerd. Het nadeel is
wel dat je als je deze WA-verzekering aanspreekt, je wel een eigen risico hebt van
€ 1500 per gebeurtenis.’

Het grote risico van zelfstandigen is volgens een andere timmerman dat
zelfstandigen hun fouten kunnen verhullen, meer dan werknemers dat
kunnen.
‘Als je in loondienst een fout maakt, krijg je op je flikker van je baas. Misschien
vlieg je er wel uit. Als zelfstandige controleert niemand dat. Je moet het zelf aangeven of corrigeren. Je draait ook zelf op voor de kosten van fouten. Dus is het
gemakkelijk om te zwijgen over fouten.’

Een aannemer zegt dat hij alle fouten heeft gemaakt, die een zelfstandige
ondernemer maar kan maken. Hij heeft fouten gemaakt met de planning.
Ook heeft hij communicatiefouten gemaakt en zelfs technische fouten. Als
zelfstandige draai je volgens deze aannemer zelf op voor deze fouten en
hij heeft dit als een harde leerschool ervaren. Hij is zijn loopbaan namelijk
begonnen in loondienst en heeft een tijd als zzp’er gewerkt voor een aannemer die evenals een werkgever aansprakelijk was voor zijn handelen.
Een andere timmerman vertelt dat zelfs als je geen fouten hebt gemaakt,
je beducht moet zijn voor meerwerk. Veel opdrachtgevers hebben er volgens hem een handje van bij oplevering te klagen over de opleveringen
en eventueel meerwerk teneinde de contractueel overeengekomen kosten
te drukken. Meerwerk is een term uit de overeenkomst tot aanneming
van werk. Het betekent dat er meer werk wordt verricht dan van tevoren
was bepaald en afgesproken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat meer werk
moest worden verricht dan was afgesproken om een bepaald werk tot
stand te brengen of dat er meer materiaal nodig bleek dan van tevoren
was beraamd. Meerwerk heeft eigenlijk te maken met het wijzigen van de
overeenkomst tot aanneming van werk. De aannemer blijkt namelijk niet
conform de overeenkomst het werk te kunnen verrichten.
Als de aannemer en opdrachtgever niets hebben afgesproken over meerwerk, dan kan de aannemer geen beloning of vergoeding vragen voor het
geleverde meerwerk. Hij moet dan dus de kosten die extra moeten worden
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gemaakt om het werk volgens de overeenkomst tot aanneming van werk af
te maken volledig zelf dragen. Door van tevoren afspraken te maken over
een eventuele vergoeding voor meerwerk kan de aannemer ervoor zorgen
dat hij niet (alleen) de kosten hoeft te dragen voor meerwerk.
Gezondheidszorg
Alle geïnterviewde zelfstandige zorgverleners hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, doordat ze allemaal zijn aangesloten bij bozz. Deze
brancheorganisatie stelt het hebben van zo’n verzekering verplicht en heeft
een goede verzekering voor de branche bedongen. Een kraamverzorgster
heeft zich extra verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid,
omdat ze wel eens werkzaamheden uitbesteedt aan kraamverzorgsters die
niet aangesloten zijn bij bozz.
‘Via bozz ben ik collectief verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Via het bemiddelingsbureau werken wel eens mensen voor mij die niet zijn aangesloten bij
bozz, maar wel een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben via het
bemiddelingsbureau.’

Haar financieel adviseur heeft haar aangeraden dat risico van aansprakelijk bij uitbesteden af te dekken door nog eens een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te nemen. Zij zegt er niet aan te moeten denken wat de
gevolgen zijn als een vervanger van haar eens een kind laat vallen terwijl
ze haar vervangt.
Grafimedia
In deze economische sector is aansprakelijkheid een terugkerend thema.
Desondanks hebben de meeste grafische vormgevers en webdesigners geen
bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een grafisch
vormgever heeft zelfs recentelijk zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
opgezegd, omdat hij deze verzekering als nutteloos ervaart. Hij zegt deze
verzekering als nutteloos te ervaren, omdat deze verzekering volgens hem
zelden uitkeert als hij deze nodig heeft. De reden die de verzekeringsmaatschappijen daarvoor volgens hem geven is dat hij blijkbaar de juiste procedure niet heeft gevolgd. Deze vormgever zegt regelmatig aansprakelijk te
worden gesteld door zijn opdrachtgevers voor fouten. Onlangs heeft hij op
zijn kosten een opdracht opnieuw laten drukken. Deze extra kosten ziet hij
als een risico van het zelfstandig ondernemerschap.

 Aerts & Bungener (2004).
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‘Ik doe niet moeilijk over die kosten. Als ik vind dat een fout echt mijn schuld is,
dan neem ik de verantwoordelijkheid.’

Twee andere vormgevers delen deze mening en fouten die zij maken,
corrigeren ze zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Een
vormgever legt uit dat het regelmatig onduidelijk is waar de fout precies is
gemaakt. De opdrachtgever kan het materiaal verkeerd hebben aangeleverd, hij zelf kan een fout maken en ook kan de drukker een fout maken.
Deze vormgever kiest ervoor bij fouten in overleg te treden met de betrokken partijen en onderling het probleem op te lossen en de kosten te delen.
Slechts één vormgever is het schip ingegaan door een fout. Het betrof
een grote opdracht waarbij zij de drukker al de opdracht had gegeven het
product te drukken, terwijl de opdrachtgever niet akkoord ging met het
product. Om de drukker af te betalen heeft ze samen met haar compagnon
een lening bij een bank moeten afsluiten. Een lening die ze jarenlang heeft
moet afbetalen. Deze vormgever heeft echter nog steeds geen beroepsaansprakelijksverzekering afgesloten, omdat dit soort ‘grote’ fouten zelden
voorkomt. Ze ziet het als een kwestie van risico’s afwegen.Een webdesigner,
die drie controlemomenten voor de opdrachtgever in het traject van het
ontwerpen en bouwen van een website heeft ingevoerd, heeft dit gedaan
teneinde conflicten over oplevering, meer werk en aansprakelijkheid te vermijden. Ze vertelt dat ze in het geval fouten in haar zitten of zelfs als een
klant andere verwachtingen van haar werk heeft, teruggaat naar haar tekentafel. De extra kosten die met dit extra werk zijn verbonden, zijn altijd
voor haar rekening. Door de drie controlemomenten in het traject hoeft ze
volgens eigen zeggen zelden haar werk opnieuw te doen.
Media
In een economische branche als de media speelt aansprakelijkheid helemaal niet. Een zelfstandige in de media vertelt dat het wel eens is gebeurd
dat hij een programma vergeten is samen te stellen of op te sturen, maar
dat dit nauwelijks consequenties heeft.
‘Dan hebben ze geen muziek. Dan bellen ze me en dan kom ik heel snel met muziek en in het uiterste geval moeten ze wat uit de computer halen. Er is altijd een
noodband aanwezig. Zo’n uitzending vergeten heeft geen gevolgen. Ik stuur alleen
geen rekening voor die uitzending.’

9.4.3

Arbeidstijden

De meeste zelfstandigen hoeven zich in tegenstelling tot de werknemers
niet te houden aan de arbeidstijdenwetgeving. Het is mogelijk om per
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AMvB bepaalde groepen zelfstandigen onder de werking van de arbeidstijdenwet te brengen, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig
gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen. Dit geldt
voor zelfstandigen werkzaam in een mijnbouwinstallatie, het wegvervoer,
de luchtvaart, de binnenvaart, de zeevaart en het loodswezen. Veel zelfstandigen die niet gebonden zijn aan de arbeidstijdenwet, werken hard en
maken lange dagen. Zij hebben te maken met pieken en dalen in hun werk
en zeggen problemen te ondervinden met het plannen van vrije dagen en
vakanties.
Bouwnijverheid
Een nadeel van het zelfstandig ondernemerschap is dat je volgens een timmerman lange werkdagen maakt en al snel teveel werkt.
‘Ik zat eens een tv-programma te kijken waarin mensen in de gezondheidszorg vertelden dat ze zo hard werkten dat ze indien ze thuis zijn alleen nog maar tv kunnen
kijken, omdat ze te moe zijn. Eigenlijk kan ik als ik thuiskom ook niets anders meer
dan tv kijken. Dat was wel een eye-opener.’

De aannemer is eveneens van mening dat de werkdruk in de bouwnijverheid te hoog is. Om de kosten te drukken moeten mensen volgens deze
aannemer erg hard werken.
Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg worden lange werkdagen gemaakt. Het werken in
de particuliere thuiszorg kenmerkt zich volgens een zelfstandige zorgverlener door de mogelijkheid van het maken van lange werkdagen, waarbij
het draaien van 24-uursdiensten of het draaien van twee of drie 24-uursdiensten achter elkaar eerder regel zijn dan uitzondering. In de kraamzorg
komt het voor dat de kraamverzorgsters soms wel 16 dagen achtereen aan
het werk zijn. Ook wordt het werk van de kraamverzorgsters gekenmerkt
door onregelmatigheid. Een kraamverzorgster begint deze onregelmatig op
te breken.
‘Ik draai nu alweer voor de derde dag achtereen een wachtdienst voor het bemiddelingsbureau. Je verdient er niets mee, maar je moet wel 24 uur per dag, zeven
dagen per week klaarstaan om aan de slag te kunnen. Ieder moment kan een kind
geboren worden. Ik slaap niet zo best als ik een wachtdienst heb, waardoor ik eigenlijk al moe ben voordat ik aan het werk begin.’

De zelfstandige zorgverleners die doorgaans en soms zelfs uitsluitend via
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bemiddelingsbureaus werken, zeggen weinig problemen te ervaren met het
plannen van werk en vrije tijd. Voor een zelfstandige zorgverlener is de
vrijheid in het plannen van werkzaamheden onder meer een reden geweest
te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.
‘Ik kan vrij nemen wanneer ik wil en ik kan op vakantie als ik dat wil. Ik bepaal
zelf wanneer ik werk.’

Het positieve aan zelfstandige ondernemer zijn is ook volgens een kraamverzorgster de vrijheid. Wel heeft ze het gevoel dat ze deze vrijheid inruilt
voor arbeidsrechtelijke aanspraken op vrije tijd.
‘Ik kan vrije dagen nemen wanneer ik maar wil. Daar tegenover staat dat ik geen
vakantiegeld en vakantiedagen krijg.’

(Grafi)media
Een grafisch vormgever vertelt dat hij soms weken duimendraaiend naar
de telefoon zit te staren en enkele weken niet weet waar hij de tijd moet
vinden om al die deadlines te halen. Een webdesigner betrapt zichzelf er
regelmatig op even iets af te willen maken en vervolgens tot diep in de
nacht door te werken.
‘Je moet wel erg veel werken voor weinig geld. Mijn ouders zijn beide ondernemers
en ik heb mezelf altijd beloofd niet zo hard te werken als mijn ouders. En wat doe
ik: ik werk net zo hard als mijn ouders.’

Deze webdesigner merkt bovendien op dat het moeilijk is vrije dagen en
vakantiedagen te plannen.
‘Als je eens een paar weken weg wil, merk je dat je opdrachtgevers niet van je
houden. Een goede klant wenst je een prettige vakantie, maar de meeste opdrachtgevers vragen of je snel nog dit en dat voor ze kan doen. Je gaat altijd bekaf op
vakantie.’

Een tekstschrijver vroeg zich af voordat hij voor zichzelf begon te werken
of hij wel voldoende discipline zou hebben om zonder baas te kunnen
werken.
‘Discipline blijkt het probleem niet te zijn. We werken langer door dan gedacht.
We willen graag goed werk leveren.’
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9.4.4

Arbeidsomstandigheden

Bouwnijverheid
Een vertegenwoordiger van een organisatie voor zelfstandige ondernemers
in de bouwnijverheid is van mening dat zelfstandigen in de bouw veel
veiliger werken dan werknemers. De verklaring hiervoor is dat ze zelf voor
de kosten opdraaien als ze een ongeluk krijgen, omdat ze zich niet hebben
gehouden aan allerlei arbo-regels. Een timmerman vertelt dat hij zo veilig
mogelijk probeert te werken en zich zoveel mogelijk aan de arbo-regelingen
wenst te houden.
‘Alleen, ik ken die regels niet allemaal en soms blijk ik in overtreding van de arboregelingen te werken.’

Gezondheidszorg
In de paragraaf 9.2.5 is reeds beschreven dat de zelfstandige zorgverleners
werkzaamheden kunnen weigeren, als de opdrachtgevers zich niet houden
aan de arbo-regels en niet de juiste spullen in huis hebben. Werken in de
gezondheidszorg is lichamelijk zeer belastend. Een kraamverzorgster vertelt
dat ze vanwege haar zwakke rug goed let op de arbeidsomstandigheden.
‘Ik zorg ervoor dat ik werk aan een hoog/laag bed. Staat het bed laag, dan weiger
ik werkzaamheden zoals wassen in bed uit te voeren. Dan ga ik op mijn strepen
staan. Ik heb om die reden eens geweigerd bij een gezin te werken. Het probleem
was dat ik deze cliënt via het bemiddelingsbureau heb gekregen. Ik heb toen een
gesprek gehad met het bemiddelingsbureau en werd in mijn gelijk gesteld.’

Andere zelfstandige zorgverleners zeggen cliënten en/of werkzaamheden te
kunnen weigeren als geen hoog/laag bed aanwezig, maar zeggen dat het
wat arbeidsomstandigheden betreft meestal goed geregeld is. Een manager
in de gezondheidszorg is een hele andere mening toegedaan. Soms doet zij
klussen voor de thuiszorg en ze zegt als thuiszorger dingen te doen, die ze
nooit in loondienst zou doen omdat ze de arbeidsomstandigheden te slecht
vindt. Deze werkzaamheden verricht ze op incidentele basis, waardoor ze
de arbeidsomstandigheden maar voor lief zegt te nemen.
9.5

Conclusie

Uit de interviews komt een zeer divers beeld over het zelfstandig ondernemerschap naar voren. In de bouwnijverheid en in mindere mate in de
gezondheidszorg zijn veel zaken gereguleerd. In de grafimedia en de media
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daarentegen is weinig gereguleerd. De zelfstandigen werkzaam in deze twee
sectoren moeten doorgaans zelf bepalen op welke voorwaarden ze werken.
Deze geringe regulering heeft gevolgen voor hun werk en dit vertaalt zich
voornamelijk in een laag inkomen.
Het zelfstandig ondernemerschap wordt gemeten op vier onderwerpen:
beïnvloeding, economische afhankelijkheid, bezit en risico’s. Beïnvloeding
en economische afhankelijkheid gaan over de relatie tussen de zelfstandigen
en hun opdrachtgevers, terwijl bezit en risico meer een aspect zijn van het
ondernemerschap. Met beïnvloeding en economische afhankelijkheid worden de zelfstandigen vergelijken met de werknemers en met bezit en risico
met ondernemers. De zelfstandigen worden geacht minder beïnvloedbaar
door en minder economisch afhankelijk te zijn van hun opdrachtgever dan
een werknemer van zijn werkgever. Zelfstandigen worden geacht zich niet
te onderscheiden van andere ondernemers. Zelfstandigen voeren immers
voor eigen rekening en risico een eigen onderneming. Zelfstandigen investeren eveneens de andere ondernemers in hun bedrijven en dragen zelf de
risico’s die samenhangen met ondernemerschap.
Uit de interviews blijkt dat de zelfstandigen in bepaalde gevallen duidelijk beïnvloed worden door hun opdrachtgevers en dat ze regelmatig
economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgevers. De opdrachtgevers
blijken meer dan de zelfstandigen de tarieven en betalingstermijnen van de
zelfstandigen te kunnen bepalen. Ook lukt het de opdrachtgevers een vrijwillige verklaring als de var verplicht te stellen. Dit zijn aanwijzingen die
duiden op een zekere mate van beïnvloeding, van gezag. De economische
afhankelijkheid van de zelfstandigen blijkt niet alleen uit hun lage inkomens
en gebrek aan sociale zekerheid, maar ook uit het gegeven dat de zelfstandigen duurzame arbeidsrelaties met hun opdrachtgevers opbouwen. Het
komt voor dat zelfstandigen jarenlang en op regelmatige basis voor dezelfde
opdrachtgever werken. Naarmate een arbeidsrelatie minder incidenteel is,
rijst het vermoeden dat mogelijk sprake is van gezag of van afhankelijkheid. Ook blijken veel zelfstandigen voor een intermediair te werken die
meer doet dan bemiddelen alleen. In feite is hier sprake van een fictieve
dienstbetrekking. Ook het werken voor andere zelfstandigen kan duiden op
een gezagsverhouding.
Sommige zelfstandigen zitten dicht tegen het werkgeverschap aan en
de zelfstandigen die met hun samenwerken zitten soms dichter tegen het
werknemerschap aan. De geïnterviewde zelfstandigen onderscheiden zich
verder wat bezittingen en risico’s betreft nauwelijks van de andere ondernemers, behalve dat ze minder investeren. Deze geringe investeringen worden
mogelijk verklaard door de economische sectoren waarin de geïnterviewde
zelfstandigen actief zijn. In de gezondheidszorg en de media zijn de investeringen gewoon laag. De zelfstandigen lijken soms zowel op werknemers
als op werkgevers, maar ondernemers zijn het.


10

con c l u s i e

In dit onderzoek worden twee onderzoeksvragen gesteld. Deze twee onderzoeksvragen hebben een exploratief karakter. De eerste onderzoeksvraag
luidt: hoe verhoudt de juridische status van de zelfstandigen zich tot hun
sociaal-economische positie? Het antwoord op deze vraag is van belang,
omdat in de literatuur regelmatig wordt geopperd dat deze verhouding
scheef is. Het vermoeden is dat de juridische status van de zelfstandigen in
veel gevallen niet past bij hun sociaal-economische positie. Een antwoord
op deze vraag wordt gegeven in paragraaf 10.1. De tweede onderzoeksvraag
luidt: wat zijn de gevolgen van deze verhouding tussen juridisch status en
sociaal-economische positie voor het sociaal recht? Deze vraag komt aan de
orde in paragraaf 10.2. Gaandeweg dit onderzoek is het beeld ontstaan dat
het sociaal recht ook van invloed is op de verhouding tussen de juridische
status en sociaal-economische positie van de zelfstandigen. Op welke wijze
het sociaal recht gevolgen heeft wordt beschreven in paragraaf 10.3.
10.1

De verhouding tussen status en positie

De zelfstandige heeft de juridische status van aannemer of opdrachtnemer.
Deze juridische status houdt in dat de zelfstandige zijn werkzaamheden
voor risico en rekening van de eigen onderneming uitvoert. De zelfstandige
werkt niet onder het gezag van een opdrachtgever en spreidt arbeidsgerelateerde risico’s over meerdere opdrachtgevers. Ook heeft een zelfstandige
de fiscale en socialezekerheidsrechtelijke rechten en plichten van een zelfstandige ondernemer. Dit houdt in dat een zelfstandige geen toegang heeft
tot de werknemersverzekeringen, maar wel recht heeft op fiscale regelingen
zoals de zelfstandigenaftrek en de starterskorting.
Sinds de invoering van de var hebben de zelfstandigen in theorie zekerheid over de juridisch status van hun arbeidsrelaties. De meeste geïnterviewde zelfstandigen worden door de Belastingdienst gezien als een
ondernemer en door het uwv als een zelfstandige. Slechts een klein deel
heeft geen zekerheid over de juridische status. Deze zelfstandigen, doorgaans werkzaam in de journalistiek en in creatieve beroepen, vertellen dat
hun verdiensten door de Belastingdienst gezien worden als het resultaat
van overige werkzaamheden. Voor de invoering van de var had een aantal
zelfstandigen, werkzaam in de journalistiek en creatieve beroepen, al weinig
zekerheid over de juridische status. Ze werden door hun opdrachtgevers
soms gezien als zelfstandigen en soms als werknemers. Andere zelfstandigen vertellen dat hun opdrachtgevers hen voor de var beschouwden als
werkzaam in fictieve dienstbetrekking, de opdrachtgever koos ervoor hun
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inkomen te ‘verlonen’ en sinds de invoering van de var worden ze, terwijl
niets aan de arbeidsrelatie is veranderd, beschouwd als zelfstandigen.
Voorts blijkt dat de zelfstandigen wat sociaal-economisch positie betreft
een hele diffuse groep vormen. De zzp’ers in de bouwnijverheid bijvoorbeeld blijken regelmatig wat hun sociaal-economische positie betreft dicht
tegen het werkgeverschap aan te zitten, in de zin dat ze in plaats van personeel in te huren, samenwerken met andere zzp’ers in de bouwnijverheid.
De zelfstandige zorgverleners werkzaam in de gezondheidszorg en met
name de zorgverleners die werkzaam zijn voor één bemiddelingsbureau
daarentegen nemen een met werknemers vergelijkbare sociaal-economisch
positie in. In sectoren als de grafimedia en de media zijn zelfstandigen
werkzaam die juridisch en sociaal-economisch gezien opgevat kunnen worden als zelfstandige ondernemers. In deze sectoren komen tegelijkertijd
zelfstandigen voor die in grote mate economisch afhankelijk zijn van hun
opdrachtgevers.
Vooropgesteld dat verreweg de meerderheid van de geïnterviewde zelfstandigen zeer tevreden is met hun werkzaamheden als zelfstandige, blijkt
in bepaalde gevallen de juridische status van een zelfstandige niet overeen
te stemmen met de sociaal-economische positie. Dit blijkt vooral uit de
wijze van beïnvloeding van de zelfstandige door de opdrachtgever en de
mate van economische afhankelijkheid van de zelfstandige ten opzichte van
de opdrachtgever. De opdrachtgevers blijken regelmatig in staat te zijn hun
wil aan de zelfstandigen op te leggen. De sociaal-economische positie van
de zelfstandigen wordt gemeten aan de hand van vier criteria, namelijk
beïnvloeding, economische afhankelijkheid, bezit en risico’s. Beïnvloeding
is een criterium om het gezag of de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever in kaart te brengen. Beïnvloeding is nauw gerelateerd aan het begrip
economische afhankelijkheid. Beide begrippen hangen, zoals is uiteengezet
in hoofdstuk 4, nauw samen.
De eenendertig geïnterviewde zelfstandigen zijn zelfstandige ondernemers. Ze presenteren zich als zelfstandige ondernemers en zijn over het algemeen zeer tevreden over hun sociaal-economische positie. Ze werken, op
een enkeling na, voor meerdere opdrachtgevers, ze investeren in hun eigen
onderneming, ze zijn zich bewust van de risico’s die samengaan met het
ondernemerschap en voeren hun werkzaamheden zelfstandig en voor eigen
risico uit. De Belastingdienst beschouwt deze eenendertig geïnterviewden,
op een enkeling na, als zelfstandige ondernemers. Het is niet de bedoeling
van dit onderzoek het oordeel van de zelfstandigen en de Belastingdienst
in twijfel te trekken. De bedoeling van dit onderzoek is bloot te leggen
op welke punten de zelfstandige een zodanig zwakkere partij is van zijn
opdrachtgever dat de in de juridische status veronderstelde zelfstandigheid
ontbreekt.
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10.1.1

Beïnvloeding

Werknemers werken onder het gezag van de werkgevers. Zelfstandigen
werken in theorie niet onder het gezag van hun opdrachtgevers. Wel heeft,
zoals in hoofdstuk 4 uiteen is gezet, de opdrachtgever instructiebevoegdheid ten aanzien van de zelfstandigen. In deze paragraaf wordt uiteengezet
op welke wijze de opdrachtgevers invloed uitoefenen op de inhoud van de
arbeidsrelaties die ze aangaan met zelfstandigen.
Werken met contracten
In het recht zijn weinig artikelen geformuleerd waaraan de contracten van
de zelfstandigen moeten voldoen. De veertien artikelen die er zijn beschermen daarbij eerder de opdrachtgever tegen de zelfstandigen dan andersom.
De geïnterviewde zelfstandigen blijken, zoals in paragraaf 9.1.1 is uiteengezet, weinig contractueel vast te leggen. De meeste zelfstandigen proberen
op papier een aantal zaken vast te leggen die ze willen afdwingen van de
opdrachtgevers, zoals hun tarieven en gewenste betalingstermijnen. Uit de
interviews blijkt vervolgens dat de opdrachtgevers zich in veel gevallen niet
houden aan de contractueel overeengekomen financiële aspecten van de
overeenkomst. Dit is een aanwijzing dat de zelfstandigen weinig invloed
hebben op het handelen van de opdrachtgever.
Tarieven
Bepaalde zelfstandigen blijken, zoals in paragraaf 9.1.3 werd beschreven,
niet in staat te zijn hun eigen tarieven te bepalen. De bemiddelingsbureaus
bepalen, weliswaar in overleg met de brancheorganisatie van de zelfstandige zorgverleners, de tarieven van de zelfstandige zorgverleners. Het is
de vraag of de nma deze prijsafspraken niet zal verbieden, zoals deze instantie dat ook heeft gedaan met de tarieven die de nvj aan haar leden
adviseerde. Deze geadviseerde tarieven krijgt menig journalist, fotograaf
of tekstschrijver in veel gevallen niet uitgekeerd. De opdrachtgevers, met
name de uitgeverijen, bepalen het tarief van een artikel en niet de journalist zelf. Bovendien is het de journalisten, fotografen en tekstschrijvers een
doorn in het oog dat deze uitgeverijen geen uurtarief hanteren, maar een
tarief dat gebaseerd is op de lengte van een artikel. Het effect hiervan is dat
deze uitgeverijen in feite lage uurtarieven kunnen afdwingen.
Betalingstermijnen
De grootste ergernis van de geïnterviewde zelfstandigen is, zoals blijkt uit
paragraaf 9.1.4, dat de opdrachtgevers zich niet aan de overeengekomen
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betalingstermijnen houden en veel te laat en in het ergste geval zelfs helemaal niet de facturen van de zelfstandigen betalen. In de meeste gevallen
bepalen de zelfstandigen zelf binnen welk termijn een rekening wordt betaald, maar het blijkt dat veel opdrachtgevers zich weinig aantrekken van
de afgesproken betalingstermijnen. Zelfs indien de opdrachtgever zelf het
betalingstermijn bepaalt, houdt hij zich daar niet aan. In het privaatrecht
is bepaald dat de opdrachtgever de zelfstandige moet betalen, maar een
wettelijk betalingstermijn is niet bepaald. Er is een Europese richtlijn over
gangbare betalingstermijnen en artikel 6:119a BW bepaalt de wettelijke
stappen (herinneren, aanmanen en wettelijke rente vorderen) die volgen
in het geval een betalingstermijn overschreden is. In de interviews maakt
een aantal zelfstandigen duidelijk dat deze wettelijke stappen weinig effect
hebben. Andere zelfstandigen vertellen dat ze beter kunnen stoppen met
hun werkzaamheden voor een te laat betalende opdrachtgever, maar dat
ze toch doorgaan met werken voor deze opdrachtgever in de hoop dat
ze betaald krijgen. Te laat betalen is voor opdrachtgevers niet alleen een
manier om cashflowproblemen op te vangen, maar ook om zelfstandigen
aan zich te binden.
Aanvragen van een var
In hoofdstuk 6 en paragraaf 8.3.4 is uitvoerig besproken dat opdrachtgevers feitelijk zelfstandigen dwingen een var aan te vragen. Zelfstandigen
vertellen dat opdrachtgevers hen niet inhuren als ze geen kopie van de var
kunnen overleggen. Ook vertellen de zelfstandigen dat opdrachtgevers zonder een kopie van de var niet overgaan tot de betaling van reeds verrichte
diensten. De var is in principe een vrijwillige verklaring, maar wordt door
de opdrachtgevers regelmatig verplicht gesteld. Het gevolg is dat een aantal zelfstandigen zelfs denkt dat de var een verplichte verklaring is. Geen
enkele geïnterviewde zelfstandige zegt een opdrachtgever te attenderen op
het feit dat hij het hebben van een var niet verplicht kan stellen. De var
blijkt in de praktijk een alles behalve vrijwillige verklaring te zijn. De opdrachtgever dwingt het werken met een var af en de zelfstandigen verkeren
doorgaans niet in de positie daar verandering in aan te brengen. Dit is een
aanwijzing dat de machtsverhouding tussen deze twee niet gelijkwaardig
is. Een opdrachtgever die een var kan afdwingen is juridisch gezien een
sterkere partij dan de zelfstandige.
Uit de interviews met zelfstandigen en hun belangenbehartigers blijkt
bovendien dat slechts bepaalde categorieën zelfstandigen een var aanvragen. De var wordt aangevraagd door en is ook bedoeld voor zelfstandigen bij wie onduidelijkheid bestaat over de juridische status van hun
arbeidsrelaties. In het geval van deze zelfstandigen is het onduidelijk of zij
hun werkzaamheden verrichten in (fictieve) dienstbetrekking of dat zij hun
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werkzaamheden uitvoeren voor risico en rekening van de eigen onderneming. De var wordt in dit onderzoek met name aangevraagd door bepaalde freelancers (auteurs en redacteurs) die werkzaam zijn voor uitgeverijen
en/of omroepstichtingen, door zelfstandige zorgverleners die werken via
een bemiddelingsbureau en door zelfstandige aannemers die werken voor
andere aannemers. Dit zijn groepen werkenden die vóór de invoering van
de var gezien werden als werkzaam in fictieve dienstbetrekking, waarbij de
auteurs en redacteuren waren uitgesloten van de verzekeringskring voor de
werknemersverzekeringen. In paragraaf 10.3.1 wordt uitgebreider ingegaan
op de gevolgen van de invoering van de var voor de zelfstandigen.
10.1.2

Economische afhankelijkheid

Werknemers zijn, zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet, economisch afhankelijk van hun werkgever. De meeste werknemers werken voor één werkgever. Zelfstandigen worden geacht economisch onafhankelijk te zijn van hun
opdrachtgevers. Ze werken namelijk voor meerdere opdrachtgevers en de
risico’s die samenhangen met het verrichten van arbeid kunnen ze spreiden
over deze meerdere opdrachtgevers. In deze paragraaf wordt beschreven
op welke wijze zelfstandigen economisch afhankelijk kunnen zijn van de
opdrachtgevers.
Inkomen
De meeste geïnterviewde zelfstandigen zijn, zoals blijkt uit paragraaf 8.1.3,
tevreden over de hoogte van hun inkomen. Zij wijzen wel op het feit dat
zij hard werken en lange dagen maken om dit inkomen te verdienen. Drie
zelfstandigen zeggen een lager dan modaal inkomen te verdienen, twee
van hen hebben een inkomen dat ligt op het bijstandsniveau. Zelfstandig
ondernemerschap levert financieel minder op dan in de literatuur wordt
verondersteld. Dat zelfstandig werkenden een laag inkomen kunnen hebben, was voor Beveridge (1942) overigens de reden deze zelfstandigen evenals werknemers toegang te geven tot het Britse socialezekerheidsstelsel. Een
laag inkomen maakt werkenden kwetsbaar en bovendien afhankelijk van
de opdrachtgever. Het is moeilijk bepaalde werkzaamheden of werktijden
te weigeren als je inkomen rond het bijstandsniveau ligt.
Duurzaamheid van overeenkomsten
De geïnterviewde zelfstandigen werken, zoals in paragraaf 9.2.1 werd beschreven, voor meerdere opdrachtgevers, maar in bepaalde gevallen komt
het voor dat één opdrachtgever de overheersende opdrachtgever is. In
het geval deze overheersende opdrachtgever de voormalige werkgever is,
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rijst het vermoeden dat sprake is van een schijnconstructie. In ieder geval
wordt het gezien als een aanwijzing dat sprake is van afhankelijkheid. Deze
constructie is niet aangetroffen in de interviews met de zelfstandigen. Een
aantal zelfstandigen werkt voor een overheersende opdrachtgever, maar
de meeste zelfstandigen gaan, zoals wordt beschreven in paragraaf 9.2.2,
met name zeer langdurige arbeidsrelaties aan met hun opdrachtgevers.
Naarmate een arbeidsrelatie duurzamer wordt of minder incidenteel wordt,
wordt eerder aangenomen dat tussen de opdrachtgever en zelfstandige een
zekere mate van afhankelijkheid ontstaat.
In de situatie van de zelfstandige zorgverleners heeft het vermoeden dat
de afhankelijkheid toeneemt naarmate de arbeidsrelatie duurzamer wordt,
geleid tot de afspraak dat de zelfstandige zorgverleners niet langer dan zes
maanden voor een zelfde opdrachtgever mogen werken. Deze regel heeft
geen enkele juridische grondslag, maar is gebaseerd op overleg tussen de
brancheorganisatie en accountant waarbij is bepaald dat de Belastingdienst
een arbeidsrelatie die langer duurt dan zes maanden kan opvatten als een
dienstbetrekking. De zelfstandige zorgverleners zijn van mening dat deze
regel hen in hun werkzaamheden belemmert.
Werken voor een intermediair
De meeste geïnterviewde zelfstandigen werken jaarlijks voor veel verschillende opdrachtgevers. Een aantal zelfstandigen geeft aan, zoals in paragraaf
9.2.3 wordt beschreven, regelmatig voor een intermediair te werken. In
de bouwnijverheid, de gezondheidszorg, grafimedia en de media maken
zelfstandigen gebruik van intermediairs om gaten in hun roosters te dichten, vervanging te regelen of om personeel dat ze zelf niet in dienst willen nemen op de payroll te zetten. Aangezien deze bemiddelingsbureaus
meer doen dan alleen bemiddelen wordt het werken voor een intermediair
door het uwv opgevat als verricht in fictieve dienstbetrekking. Deze arbeidsrelaties zijn opgenomen in het rariteitenbesluit van de werknemersverzekeringen (artikel 5 zw, wao en ww). De bemiddelingsbureaus zijn
premieplichtig voor de werknemersverzekeringen en de zelfstandigen die
werken voor een bemiddelingsbureaus hebben in theorie toegang tot de
werknemersverzekeringen.
Sinds de invoering van de var in 2002 worden de zelfstandigen die
werken voor de bemiddelingsbureaus, mits ze in het bezit zijn van een varwuo of var-vennoot, door de Belastingdienst en uwv gezien als zelfstandige
ondernemers. De meeste geïnterviewde zelfstandige zorgverleners werken
voor meerdere bemiddelingsbureaus en werven hun eigen cliënten. Het is
niet verwonderlijk dat deze zelfstandigen een var-wuo hebben gekregen,
maar deze wordt ook afgegeven aan zelfstandige zorgverleners die uitsluitend voor een bemiddelingsbureau werken. Eén zelfstandige zorgverlener
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vertelt zelfs dat ze al voor de invoering van de var werkte voor een bemiddelingsbureau en door de Belastingdienst werd gezien als een zelfstandige
ondernemer.
Werken voor andere zelfstandigen
Veel zelfstandigen werken, zoals in paragraaf 8.3.1 is beschreven, regelmatig
samen met andere zelfstandigen. Zelfstandigen werven samen opdrachten,
besteden werkzaamheden aan elkaar uit en vervangen elkaar. Ook delen
ze samen werkruimtes en de kosten van investeringen. In principe staat
het de zelfstandigen vrij samen te werken met andere zelfstandigen. De
geïnterviewde zzp’ers in de bouwnijverheid werken veel samen met andere
zzp’ers en in hun geval is het een aanwijzing dat ze wat hun sociaal-economische positie betreft dicht tegen het werkgeverschap aanzitten. Zij nemen
de klussen aan en besteden delen van het werk uit aan andere zzp’ers. De
zzp’ers die voor de geïnterviewde zzp’ers in de bouwnijverheid werken zijn
helaas niet aan het woord gekomen in dit onderzoek, maar de kans bestaat
dat deze zzp’ers wat hun sociaal-economische positie betreft dicht tegen
het werknemerschap aan zitten. Volgens artikel 4 zw, wao en ww, horen
kleine aannemers die werken voor andere aannemers tot de personenkring
voor de werknemersverzekeringen. Deze onderaannemers worden gezien
als personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking, tenzij ze over een varwuo of var-vennoot beschikken.
Dat het werken voor een andere aannemer gezien kan worden als een
aanwijzing dat sprake is van economische afhankelijkheid, blijkt uit de
interviews van de zzp’ers in de bouwnijverheid die een kopie van de var
vragen of aangeven te moeten vragen aan de zzp’ers met wie zij samenwerken. Ze vragen de zzp’ers met wie ze samenwerken om een var, omdat ze
zich willen indekken tegen het risico dat ze door de Belastingdienst en het
uwv gezien worden als een werkgever. Samenwerken met andere zelfstandigen is een aanwijzing van economische afhankelijkheid als bijvoorbeeld
één van de samenwerkende zelfstandigen overwegend de opdrachten binnenhaalt en bepaalt wie van de andere samenwerkende zelfstandigen welke
werkzaamheden tegen welk tarief uitvoert.
Weigeren van opdrachten en opdrachtgevers
In theorie staat het de zelfstandige vrij opdrachten en opdrachtgevers te
weigeren. In de praktijk blijkt, zoals wordt beschreven in paragraaf 9.2.5,
dat veel zelfstandigen ook opdrachten en opdrachtgevers zeggen te weigeren, maar er is een groep zelfstandigen die aangeeft het weigeren van opdrachten en opdrachtgevers moeilijk te vinden. In sommige gevallen is het
onmogelijk opdrachten en opdrachtgevers te weigeren omdat de concur
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rentie tussen de zelfstandigen groot is. In de bouwnijverheid is de concurrentie tussen zzp’ers onderling en de concurrentie met de werknemers zo
groot dat opdrachtgevers de meest vervelende klussen kunnen uitbesteden
aan zzp’ers. In de media is de onderlinge concurrentie zo groot, dat het
weigeren van een opdracht gelijk staat aan het kwijtraken van de opdrachtgever die deze opdracht en volgende opdrachten uitbesteedt aan gretigere
zelfstandigen. In de gezondheidszorg is de onderlinge concurrentie minder
groot, maar durven de zorgverleners het werk dat de bemiddelingsbureaus
hun aanbieden niet te weigeren uit vrees dat het bemiddelingbureau een
volgende keer een opdracht eerder aan een andere zelfstandige aanbiedt.
Tot slot geeft een aantal zelfstandigen aan het moeilijk te vinden bepaalde
werkzaamheden te weigeren in het geval ze een opdracht reeds hebben
aangenomen. Ze voelen zich verplicht tot het verrichten van deze aangenomen opdracht.
Gebrek aan sociale zekerheid
In hoofdstuk 7 is uitvoerig uiteengezet, dat de zelfstandigen het gebrek
aan sociale zekerheid als een risico ervaren. Ongeveer de helft van de
zelfstandigen, en in dit onderzoek is het meer dan de helft, sluit geen particuliere verzekeringen af tegen de risico’s van loonderving wegens ziekte
en arbeidsongeschiktheid. De reden hiervoor is dat ze de verzekering te
duur vinden en de uitkering te laag of door uitsluitingen en voorwaarden
te onzeker. Het risico van loonderving wegens werkloosheid wordt voor
zelfstandig werkenden zelfs een onverzekerbaar risico gevonden. In het
geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen veel zelfstandigen niet terugvallen op een uitkering. Ze kunnen terugvallen op hun
eigen reserves, maar menigeen geeft aan tijdens periodes van ziekte zoveel
mogelijk door te werken. Het gebrek aan sociale zekerheid heeft tot gevolg
dat zelfstandigen economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgevers. Zij
moeten immers te allen tijde in hun eigen inkomen voorzien en het gevolg
is dat ze bijvoorbeeld in periodes van economische neergang opdrachten
zullen aannemen die ze liever niet willen aannemen. In paragraaf 10.3.1
wordt uitgebreider ingegaan op het gebrek aan sociale zekerheid.
10.2

Gevolgen voor het sociaal recht

Werkenden zijn in theorie een werknemer, een aannemer of een opdrachtnemer, maar velen zien zichzelf eerder als een freelancer of als een zzp’er.
Freelancer noch zzp’er is een juridische term. Juristen zijn van mening dat
freelancers en zzp’ers zich in het schemergebied tussen de arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst bevinden. Het zijn noch werknemers noch
ondernemers en het feit dat het aantal freelancers en zelfstandigen aan het
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toenemen is, wordt gezien als een ondermijning van het arbeidsrecht en
het socialezekerheidsrecht en het is de vraag of het sociaal recht dient te
worden aangepast.
In de literatuur wordt, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, wel eens
verondersteld dat maatschappelijke processen zoals individualisering en
flexibilisering de arbeidsrelaties dermate hebben veranderd, dat het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht dienen te worden aangepast teneinde
deze maarschappelijke ontwikkelingen te kunnen volgen. De opkomst van
de zelfstandigen heeft mijns inziens, anders dan in de literatuur wordt verondersteld, minder gevolgen voor het recht. Immers, in de praktijk blijken
de arbeidsrelaties niet of nauwelijks te zijn veranderd. De arbeidsmarkt is
tegenwoordig niet veel flexibeler dan vijftien jaar geleden.
Het is, zoals in hoofdstuk 3 is uiteen gezet, altijd moeilijk geweest de verschillende arbeidsrelaties binnen de verschillende rechtsgebieden en jurisprudentie over deze rechtsgebieden van elkaar te onderscheiden. Dit lastig
te maken juridische onderscheid tussen de arbeidsrelaties bezorgt menig
jurist kopzorgen. Recentelijk heeft de jurist Boot geprobeerd te komen tot
een nieuwe definitie van de arbeidsovereenkomst. Hij stelt voor een urencriterium in te voeren voor die gevallen waar de juridische status onduidelijk is. Dit idee brengt echter geen onderscheid aan in werknemers en zelfstandigen, maar in werkenden met kleine en grote arbeidscontracten. Het
idee van Boot sluit zelfs werknemers met kleine contracten uit. Het lastig te
maken onderscheid tussen de drie overeenkomsten is een probleem dat juristen wensen op te lossen, maar het is probleem dat naar mijn mening niet
op te lossen valt. In hoofdstuk 4 en 5 worden verschillende onderscheidende
criteria uitvoerig geanalyseerd. Ieder criterium creëert echter een groep van
werkenden, van wie het moeilijk vast te stellen is of gewerkt wordt als een
werknemer, een fictieve dienstbetrekker of als een zelfstandige.
De wetgever heeft, zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, geprobeerd dit
onderscheid te vereenvoudigen door de var in te voeren. De var bevat een
lijst van criteria gebaseerd op onder meer het fiscale ondernemersbegrip
en jurisprudentie van de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep
aan de hand waarvan de Belastingdienst bepaalt of de betreffende persoon
een werknemer of een ondernemer is. Deze criterialijst voorkomt niet dat
de Belastingdienst soms niet weet of iemand in dienstbetrekking werkt of
een zelfstandige is. Aan deze groep werkenden geeft de Belastingdienst
een var-row af. Zelfstandigen en hun belangenbehartigers geven aan dat
niet duidelijk is hoe de Belastingdienst hun aanvraagformulieren voor de
var zal beoordelen. Het is hun een raadsel hoe de Belastingdienst bepaalt
welk type var wordt afgegeven. Ik heb geprobeerd te achterhalen hoe de
Belastingdienst de var-aanvragen beoordeelt, maar mij werd medegedeeld
dat deze informatie vertrouwelijk is en blijft.
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10.2.1

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

In het recht zijn, zoals in hoofdstuk 4 is uitgezet, drie overeenkomsten voor
het verrichten van werkzaamheden tegen beloning geformuleerd, namelijk
de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst tot aanneming van werk en de
opdrachtovereenkomst. Werknemers werken op basis van een arbeidsovereenkomst en zelfstandigen op basis van een overeenkomst tot aanneming
van werk of een opdrachtovereenkomst. Aan de hand van deze drie juridische modellen worden de veelkleurige arbeidsrelaties die in de samenleving
voorkomen, vormgegeven. Dat deze drie overeenkomsten, die in feite juridische modellen zijn, niet perfect passen op alle arbeidsrelaties heeft mijns
inziens geen gevolgen voor het arbeidsrecht. Geen enkel model sluit naadloos aan op de werkelijkheid en dit is geen reden het model te verwerpen.
Modellen zijn immers vereenvoudigde voorstellingen van de werkelijkheid.
Onderscheidend criterium
De drie overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden tegen beloning blijken in de praktijk niet eenvoudig van elkaar te onderscheiden te
zijn. Dit is geen recent probleem, want kennelijk is het altijd lastig geweest
de verschillende overeenkomsten van elkaar te onderscheiden, met name
de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst lijken in sommige
situaties erg op elkaar. Het komt voor dat een werkende zowel werkzaam
is op basis van een arbeidsovereenkomst als een opdrachtovereenkomst.
De dwingende bepalingen van de arbeidsovereenkomst leiden ertoe dat
de deze bepalingen voorrang genieten boven de bepalingen van de opdrachtovereenkomst. Een deel van het probleem heeft te maken met feit
dat bepalingen van dwingend recht lastig te combineren zijn met contractvrijheid. Voor een ander deel heeft het te maken met de wijze waarop
de drie overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden tegen
beloning zijn geformuleerd. De opdrachtovereenkomst is geformuleerd als
een restcategorie. Hierdoor zijn alle werkenden goed onder een van de
drie overeenkomsten onder te brengen. Geen enkele werkende valt buiten
de boot, maar de onderscheidende criteria tussen de drie overeenkomsten
zijn ver te zoeken.
Een verklaring voor het lastige onderscheid tussen de drie overeenkomsten voor het verrichten van werkzaamheden tegen beloning wordt gezocht
in het feit dat het onderscheidende criterium, de gezagsverhouding, aan
erosie onderhevig is. Juristen bepleiten regelmatig de gezagsverhouding
te vervangen door een ander onderscheidend criterium. Het is de vraag
of een ander onderscheidingscriterium, zoals economische afhankelijkheid,
bedoeling van de partijen of ondernemingsrisico’s meer duidelijkheid zal
scheppen tussen werknemers en zelfstandigen dan de gezagsverhouding.
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Welk onderscheidend criterium men kiest, het blijft moeilijk voor bepaalde
werkenden vast te stellen op basis van welke overeenkomst ze werkzaam
zijn.
Rechtvaardigheid
Het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst levert voor de meeste werkenden geen problemen op. In de literatuur wordt wel eens geopperd dat in 90 tot 95% van de gevallen duidelijk
is of een werkende werkzaam is als een werknemer of werkzaam is als een
zelfstandige ondernemer. Alleen in het geval van een deel van de zelfstandigen is het lastig te bepalen of sprake is een arbeidsovereenkomst of
opdrachtovereenkomst. Het betreft een kleine groep. In dit onderzoek is
een aantal zelfstandigen geïnterviewd dat gezien zou kunnen worden als
een schijnzelfstandige of economisch afhankelijke zelfstandige, maar uit
deze interviews blijkt dat deze groep niet of nauwelijks behoefte heeft aan
arbeidsrechtelijke bescherming. Overigens valt een groot deel van deze zelfstandigen, namelijk de zelfstandigen die werken voor één of twee opdrachtgevers, onder de werking van het bba. Voor hen gelden het ontslagverbod
van de bba.
Wat het vage onderscheid problematisch maakt is dat, zoals in hoofdstuk
5 en 7 is uitgezet, aan de arbeidsovereenkomst andere en vooral meer rechten zijn opgehangen dan aan de opdrachtovereenkomst. Aan de arbeidsovereenkomst is, in tegenstelling tot aan de andere twee overeenkomsten,
de toegang tot een aantal belangrijke socialezekerheidswetten als de zw,
wia en ww verbonden. De arbeidsovereenkomst geeft meer bescherming
en ongelijkheidscompensatie dan de twee overeenkomsten voor het verrichten voor zelfstandige arbeid. Het valt mijns inziens niet te rechtvaardigen
dat bepaalde werkenden geen toegang hebben tot deze rechten. Het is niet
te rechtvaardigen dat bijvoorbeeld economisch afhankelijke opdrachtnemers, werkenden die werken op basis van een ander juridisch status dan
de werknemers maar wat hun sociaal-economische positie betreft niet te
onderscheiden zijn van deze werknemers, niet dezelfde rechten hebben als
werknemers. Het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht lijken rafelranden te kennen. Bepaalde groepen werkenden voor wie het arbeidsrecht
en het socialezekerheidsrecht zijn bedoeld, vallen buiten de beschermende
bepalingen van het sociaal recht, omdat hun juridische status een andere is
of omdat hun juridische status dubbelzinnig is.
Aanbeveling
Het heeft mijn voorkeur het lastig te maken onderscheid te laten voor wat
het is. Ik zie het als een probleem dat niet op te lossen valt. Dat het lastig
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is de overeenkomsten van elkaar te onderscheiden heeft gevolgen voor het
sociaal recht. Het heeft echter geen gevolgen voor de definities van de drie
overeenkomsten, de drie theoretische modellen. Het heeft wel gevolgen
voor de rechten en plichten die aan deze overeenkomsten zijn opgehangen. Aan de arbeidsovereenkomst zijn veel meer rechten, in de vorm van
rechtsbescherming en ongelijkheidscompensatie, opgehangen dan aan de
twee andere overeenkomsten. Mogelijk is het raadzaam te kijken of het
onderscheid aan rechten en plichten aangepast dient te worden. Het is
mogelijk bepaalde rechten die nu alleen zijn opgehangen aan de arbeidsovereenkomst ook op te hangen aan de twee andere overeenkomsten.
Door binnen het arbeidsrecht de nadruk te leggen op de arbeidsovereenkomst, waarvan de gezagsverhouding de kern is, zal het arbeidsrecht
nooit alle werkenden omsluiten. Het arbeidsrecht is niet het recht van
de werkenden, maar het recht van de werknemers. Het arbeidsrecht sluit
bepaalde groepen werkenden uit. Het is de vraag of dit gewenst is. Het
is mogelijk zowel werknemers als zelfstandigen onder de werking van het
arbeidsrecht te brengen door in navolging van de Fransen het arbeidsrecht
te veranderen in het recht van de werkenden.
Ook het onderscheid dat binnen het socialezekerheidsrecht wordt gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen roept vragen op die betrekking
hebben op de rechtvaardigheid van het socialezekerheidsstelsel. In feite valt
niet te rechtvaardigen dat twee werkenden die zich alleen onderscheiden
in hun juridische status, maar verder dezelfde werkzaamheden verrichten
en onder dezelfde omstandigheden werken heel verschillende rechten hebben. Dat een zelfstandige die zich niet of nauwelijks onderscheidt van een
werknemer geen toegang tot de werknemersverzekeringen heeft is naar
mijn mening een maatschappelijk probleem. Het gegeven dat zelfstandigen
regelmatig niet of nauwelijks sociaal-economisch te onderscheiden zijn van
werknemers, zou aanleiding kunnen zijn tot de invoering van een basisstelsel in de sociale zekerheid. In een basisstelsel hebben de werknemers
en de zelfstandigen dezelfde rechten, maar is het niveau van bescherming
doorgaans lager dan de werknemers momenteel zijn gewend.
De wetgever kiest niet voor de invoering van een basisstelsel. De invoering van zo’n stelsel stuit op bezwaren van de sociale partners die vrezen
dat dit stelsel ten koste gaat van de bescherming van de werknemers.
De wetgever is een ander weg ingeslagen en probeert door de invoering
van de var het onderscheid tussen werknemers en zelfstandig werkenden
duidelijker te maken. De wetgever denkt hiermee aan de wens van de
zelfstandigen over zekerheid vooraf tegemoet te komen, maar geeft in feite
de bescherming van bepaalde groepen zelfstandigen prijs. Bepaalde groepen zelfstandigen genoten als fictieve dienstbetrekkers nog toegang tot de
werknemersverzekeringen, maar worden sinds de invoering van de var als
zelfstandigen gezien en zijn uitgesloten van deze verzekeringen.
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10.2.2

Jurisprudentie over de arbeidsrelaties

De jurisprudentie over de arbeidsrelaties zou uitsluitsel kunnen geven over
hoe de verschillende overeenkomsten van elkaar te kunnen onderscheiden.
Bij de bestudering van de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Centrale
Raad van Beroep blijkt dat de Rechterlijke macht goed uit te voeten kan
met het juridische onderscheid tussen de drie overeenkomsten. Een probleem is echter dat de Hoge Raad de arbeidsrelaties heel anders beoordeelt
dan de Centrale Raad van Beroep.
Bij bestudering van de jurisprudentie van de Hoge Raad die doorgaans
de vraag betreft of de opdrachtovereenkomst niet feitelijk een arbeidsovereenkomst is, een vraag die meestal na een conflict of na beëindiging
van de overeenkomst wordt gesteld, blijkt dat in de meerderheid van de
bestudeerde uitspraken van de Hoge Raad de overeenkomst niet wordt
opgevat als een arbeidsovereenkomst, maar als een opdrachtovereenkomst.
Rechters beoordelen deze vraag niet uitsluitend op de afwezigheid van
de gezagsverhouding, maar ook op de aanwezigheid van economische of
andere afhankelijkheden. Ook kijken ze naar de bedoeling van partijen en
de feitelijke inhoud en invulling van de overeenkomst en blijken vervolgens
wonderwel uit de voeten te kunnen met het onderscheid tussen de drie
overeenkomsten. In de jurisprudentie wordt regelmatig opgemerkt dat de
juridische status van de werknemer dan wel de opdrachtnemer in overeenstemming dient te zijn met de waargenomen intenties. Deze waargenomen
intenties van de partijen worden afgeleid uit de door de betrokken partijen
gesloten overeenkomst en uit de feitelijke omstandigheden waarin de werknemer dan wel de opdrachtnemer verkeert. De feitelijke omstandigheden
zijn zelfs doorslaggevend voor het type overeenkomst.
Bij de bestudering van de jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep blijkt dat in de meerderheid van de bestudeerde uitspraken de
Raad van mening is dat de werkende zijn werkzaamheden verricht in
(fictieve) dienstbetrekking en dat van zelfstandige arbeid geen sprake is.
Dit heeft te maken met het feit dat zelfstandige arbeid door de Centrale
Raad van Beroep wordt gezien als een uitzondering op de (meeste) fictieve
dienstbetrekkingen. De Centrale Raad van Beroep lijkt in veel gevallen,
zodra sprake is van een zekere vorm van instructiebevoegdheid of van
persoonlijke verrichting van arbeid, aan te nemen dat deze arbeid in dienstbetrekking is verricht. In feite gaat de Centrale Raad van Beroep hiermee
voorbij aan het gegeven dat een zekere instructiebevoegdheid en persoonlijke arbeidsverrichting civielrechtelijk gezien niet aan het bestaan van een
opdrachtovereenkomst in de weg staan. Men kan zich de vraag stellen
of de Centrale Raad van Beroep met wellicht de solidariteitsgedachte in
het achterhoofd niet te snel het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking
aanneemt.


10 conclusie
De Centrale Raad van Beroep neemt eerder aan dat de zelfstandige
werkzaamheden in een (fictieve) dienstbetrekking verricht, dan dat de Hoge
Raad aanneemt dat de zelfstandige werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat deze twee
gerechtelijke instanties verschillend kijken naar de arbeidsrelaties. De Hoge
Raad kijkt vooral naar de bedoeling van de partijen, terwijl de Centrale
Raad van Beroep vooral let op de feitelijke omstandigheden. Anderzijds
behandelen deze instanties heel verschillende zaken. De Hoge Raad beoordeelt meestal of mensen die jarenlang tot hun tevredenheid als zelfstandige
hebben gewerkt na een conflict met de opdrachtgever over het einde van
hun contract, onder de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht vallen. De Centrale Raad van Beroep beoordeelt of de mening van het uwv
terecht is dat bepaalde zelfstandig werkenden opgevat kunnen worden als
personen werkzaam in (fictieve) dienstbetrekking, waardoor deze werkende
verzekeringsplichtig zijn voor de werknemersverzekeringen.
10.3

Gevolgen van het recht

De opkomst van de zelfstandige en met name de scheve verhouding tussen de juridische status en de sociaal-economische positie hebben gevolgen
voor het sociaal recht. Ontwikkelingen binnen het sociaal recht hebben
tegelijkertijd gevolgen voor de zelfstandigen. Twee recente ontwikkelingen
binnen het sociaal recht hebben gevolgen voor de sociaal-economische positie van de zelfstandigen. De eerste ontwikkeling is de introductie van de
var in 2001. Deze var is ingevoerd om zelfstandigen voorafgaande aan hun
arbeidsrelaties zekerheid te geven over de juridische status van hun arbeidsrelatie. Opdrachtgevers bleken voor de invoering van de var huiverig te
zijn voor het inhuren van zelfstandigen omdat ze vreesden aangeslagen te
worden voor de premies werknemersverzekeringen, doordat niet altijd duidelijk was of de zelfstandige niet in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam is.
Sinds de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005 geeft
de var met name de opdrachtgever zekerheid over de afwezigheid van
een premieplicht voor de werknemersverzekeringen. De var, die overigens
een vrijwillige verklaring is, wordt door veel opdrachtgevers geëist voor
het aangaan van een opdrachtovereenkomst. De tweede ontwikkeling is de
afschaffing van de waz in 2004, waardoor de verschillen in inkomenszekerheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap tussen werknemers
en zelfstandigen in sterke mate zijn toegekomen. De afschaffing van de waz
en het verschil tussen werknemers en zelfstandigen op het gebied van inkomenszekerheid belemmert, zoals in hoofdstuk 2 is uitgezet, het zelfstandig
ondernemerschap eerder dan dat het bevorderend werkt.
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10.3.1

Verklaring arbeidsrelatie

Er zijn vier typen var. Een var-wuo en var-vennoot geven de zelfstandige
de zekerheid dat de Belastingdienst zijn inkomen beoordeelt als winst uit
eigen onderneming respectievelijk voor rekening van het vennootschap.
Deze twee typen var zijn daarbij een zelfstandigheidsverklaring voor de
werknemersverzekeringen. Als een zelfstandige een var-row krijgt afgegeven door de Belastingdienst, dan houdt dat in dat zijn inkomen wordt gezien als het resultaat van overige werkzaamheden en dat de Belastingdienst
van mening is dat deze werkzaamheden niet als een ondernemer, maar ook
niet als een werknemer zijn verricht. Aan dit type var kan de zelfstandige
geen zekerheid ontlenen. Als een zelfstandige een var-loon krijgt afgegeven
door de Belastingdienst wordt zijn inkomen gezien als loon verdiend in een
dienstbetrekking. De opdrachtgever van deze zelfstandige wordt premieplichtig geacht voor de werknemersverzekeringen. Uit de interviews met de
zelfstandigen blijkt dat de meeste geïnterviewde zelfstandigen niet kunnen
vertellen wat voor type var ze door de Belastingdienst afgegeven hebben
gekregen, maar uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat de meeste zelfstandigen werken op basis van een var-wuo.
De var is, zoals in hoofdstuk 6 en in paragraaf 8.3.4 en 10.1.1 uitvoerig
is beschreven, een verklaring die vrijwillig wordt aangevraagd door de zelfstandigen zelf. De aanvragers van de var willen volgens de wetgever met
deze var benadrukken dat ze beschouwd kunnen worden als zelfstandigen.
Tijdens de interviews vertellen de zelfstandigen dat ze de var niet aanvragen om hun zelfstandigheid te benadrukken, maar omdat de opdrachtgevers
zonder een kopie van de var geen opdrachten verlenen of niet uitbetalen
voor reeds verrichte opdrachten. Uit de interviews blijkt verder dat de var
met name wordt aangevraagd door zelfstandigen die voor de invoering van
de var nog gezien werden als werkend in fictieve dienstbetrekking.
Voor de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005
diende de opdrachtgever nog te controleren of de zelfstandige niet mogelijk
in dienstbetrekking werkzaam was. Het uwv controleerde de arbeidsrelaties
van de zelfstandigen uitvoerig en stelde regelmatig vast dat een zelfstandige,
ondanks het feit dat deze beschikte over een var-wuo of var-vennoot, in
dienstbetrekking was van de opdrachtgever. In deze situatie kreeg de opdrachtgever te maken met een naheffing voor en eventuele boete vanwege
het niet betalen van de werknemersverzekeringen. Deze naheffingen en
boetes leidden ertoe dat opdrachtgevers huiveriger bleven zelfstandigen in
te huren. Het gevolg was dat de var geen zekerheid vooraf bood en haar
doel voorbij schoot. Om deze huiver bij de opdrachtgevers definitief weg
te nemen werden in 2005 rechtsgevolgen verbonden aan de var. De Wet
uitbreiding rechtsgevolgen var heeft tot gevolg dat opdrachtgevers die in
het bezit zijn van een kopie van de var-wuo of var-vennoot van een zelf

10 conclusie
standige en mits geen sprake is van fraude niet nageheven kunnen worden
voor de premies werknemersverzekeringen in de situatie dat de zelfstandige
ondanks het bezit van een var in dienstbetrekking van de opdrachtgever
blijkt te zijn. Mocht blijken dat een zelfstandige toch in dienstbetrekking
werkt, dan krijgt hij het jaar daarop een ander type var, een var-row of
var-loon, in plaats van een var-wuo uitgereikt. De risico’s van het hebben van een incorrecte var zijn voor de rekening van de zelfstandige. De
var beschermt de opdrachtgever meer dan zij de zelfstandigen zekerheid
biedt.
Aanbeveling
Het beleid dat met de invoering van de var is ingezet heeft ongewenste en
onbedoelde effecten. De var wordt afgedwongen door de opdrachtgevers
en vooral aangevraagd door zelfstandigen die voor de invoering van de
var nog werden als personen werkzaam in fictieve dienstbetrekking, dus
door personen die tot de personenkring van de werknemersverzekeringen
werden gerekend. De var wordt met name aangevraagd door zelfstandigen
die economisch afhankelijk zijn van hun opdrachtgevers. De invoering van
de var ontneemt in feite ‘zwakke’ zelfstandigen hun bescherming en hun
ongelijkheidscompensatie. De invoering van de var en de Wet uitbreiding
rechtsgevolgen var zijn mogelijk in strijd met de grondslagen van het sociaal recht, doordat de var mogelijk maakt dat werkenden vrijwillig afstand
doen van dwingende bepalingen van het sociaal recht.
Voor de invoering van de var was het onmogelijk dat een persoon werkzaam in fictieve dienstbetrekking afstand deed van zijn verzekeringsplicht
voor de werknemersverzekeringen, sinds de var is dit mogelijk geworden.
Met de invoering van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen var in 2005 is bepaald dat voortaan wordt bijgehouden hoeveel zelfstandigen een var aanvragen en hoeveel van deze zelfstandigen vervolgens aanspraak wensen te
maken op de werknemersverzekeringen wat in principe onmogelijk is. Als
blijkt dat deze zelfstandigen, indien ze niet in het bezit van een var waren
geweest, toegang zouden hebben tot deze verzekeringen, is het zinvol het
beleid ten aanzien van de var bij te stellen.
De var is immers bedoeld als een vrijwillige verklaring voor zelfstandigen die hun zelfstandigheid willen benadrukken en vooraf zekerheid willen
hebben over hun juridische status. De var is niet bedoeld om economisch
afhankelijke zelfstandigen uit te sluiten van de toegang tot het sociaal recht.
Een manier het beleid bij te stellen is door de vragenlijst van de var verder
aan te scherpen, waardoor deze niet langer wordt afgegeven aan ‘zwakke’
of afhankelijke zelfstandigen.
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10.3.2

De afschaffing van de waz

Niet alleen ondervinden de zelfstandigen gevolgen van de invoering van
de var, maar ook hebben ze, zoals in hoofdstuk 7 reeds uitgebreid uiteen
is gezet, te maken met de gevolgen van de bezuinigingen in de sociale
zekerheid. In het verleden hadden de zelfstandig werkenden hun eigen sociale voorzieningen en verzekeringen, zoals de ioaz en de waz, maar deze
verzekeringen zijn per 1 augustus 2004 afgeschaft, in de zin dat nieuwe
arbeidsgeschikt geraakte zelfstandigen geen aanspraak meer op deze twee
regelingen kunnen maken. Deze twee sociale voorzieningen en verzekeringen beschermden hen tegen de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid
en ouderdom en gaven de vrouwelijke zelfstandigen recht op een bevallingsuitkering van zestien weken. De bevallingsuitkering voor vrouwelijke
zelfstandigen was een onderdeel van de Wet arbeid en zorg, maar deze
regeling werd tegelijkertijd met de afschaffing van de waz opgeheven.
De sociale verzekeringen van zelfstandigen zijn aan de markt gelaten en
deze ontwikkeling past in de trend van de hervorming of privatisering van
het socialezekerheidsstelsel. De Nederlandse wetgever is van mening dat de
sociale risico’s van zelfstandigen eenvoudiger op de private verzekeringsmarkt te verzekeren zijn dan de sociale verzekeringen van werknemers. De
wetgever laat zich bij deze beslissing leiden door de veronderstelling dat
zelfstandigen meer invloed kunnen uitoefenen op de duur van hun ziekteverzuim en periode van werkloosheid dan werknemers. De particuliere
verzekeringsmarkt heeft meer middelen, zoals premiedifferentiaties, uitsluitingen en wachttijden, om dit moral hazard onder controle te houden. Het
risico van loonderving door werkloosheid wordt door deskundigen gezien
als een onverzekerbaar risico van zelfstandigen. Een werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen bestaat niet, doordat de zelfstandigen teveel invloed
op het bestaan en de duur van werkloosheid kunnen hebben.
Dat de waz is afgeschaft stuitte aanvankelijk nauwelijks op bezwaren van
de zelfstandigen. Zij die bekend waren met de waz vonden de premies te
hoog en de uitkering te laag. De waz-uitkering werd regelmatig aangevuld
met een particuliere ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat weinig zelfstandigen bezwaar maakten tegen de afschaffing van de waz heeft
ook te maken met de onbekendheid met deze verzekering. Meer dan de
helft van de zelfstandigen verdiende te weinig om premies te moeten betalen. Door de afschaffing van de waz heeft deze verzekering de nodige publiciteit gekregen, waardoor zelfstandigen achteraf minder goed te spreken
zijn de afschaffing van de waz. Dat de bevallingsuitkering voor vrouwelijke
zelfstandigen is afgeschaft en de verzekeringsmaatschappijen een wachttijd
hanteren voor zwangerschap stuit op meer verzet uit de maatschappij. De
afschaffing van de verzekering van het bevallingsrisico is mogelijk in strijd
met Europese regelgeving.
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De zelfstandigen zien het gebrek aan sociale zekerheid weliswaar als een
risico, maar dat leidt niet automatisch tot een verzekering tegen dit risico.
De reden dat de meerderheid van de zelfstandigen geen verzekering afsluit
tegen het risico van loonderving wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid,
heeft te maken met het feit dat de zelfstandigen deze verzekeringen te duur
vinden. Regelmatig vinden de zelfstandigen de hoogte van de uitkering van
de particuliere arbeidsongeschiktheidverzekering die afhankelijk is van het
verdiende inkomen te laag. Ook staan de voorwaarden van de verzekeringen hun niet aan. Deze verzekeringen gaan vaak gepaard met wachttijden,
uitsluitingen en premieophogingen. Bovendien is bekend dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen hele andere definities van arbeidsongeschiktheid
bezigen dan het uwv. Deze particuliere verzekeringen geven de zelfstandigen onvoldoende zekerheid.
Aanbeveling
De gedachte achter de privatisering van de sociale verzekeringen voor
zelfstandigen is dat de overheid zich niet moet bemoeien met de markt,
indien deze markt in staat is betere verzekeringen tegen risico’s als ziekte en
arbeidsongeschiktheid aan te bieden dan de overheid. Het terrein van deze
verzekeringen is alleen het terrein van de overheid, indien de particuliere
verzekeringsmaatschappijen niet in staat zijn goede verzekeringen aan te
bieden. De zelfstandigen hebben een aantal klachten over de particuliere
verzekeringen, waardoor het vermoeden rijst dat verzekeringen tegen de risico’s van loonderving wegens ziekte helemaal niet zo goed aan de werking
van de vrije markt kunnen worden overgelaten als de wetgever veronderstelt. Het is raadzaam de discussie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen te heropenen. Momenteel wordt alleen discussie
gevoerd over de bevallingsuitkeringen voor vrouwelijke zelfstandigen. Het
is zinvol dat deze discussie wordt gevoerd, gezien de mogelijkheid dat de
afschaffing van deze verzekering in strijd is met Europese richtlijnen. Een
ander punt van kritiek is dat de particuliere verzekeraars een wachttijd
hanteren, waardoor vrouwelijke zelfstandigen de eerste twee jaar na afsluiten van de verzekering geen recht op een bevallingsuitkering hebben. De
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bevatten ook wachttijden,
uitsluitingen en premieverhogingen, maar dit staat niet ter discussie. Het is
de vraag of de sociaal-economische positie van zelfstandige geen aanleiding
geeft tot het ontwikkelen van publieke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor de zelfstandigen evenals
voor werknemers risico’s die ze niet geheel kunnen overzien en waarop ze
niet altijd veel invloed op uit kunnen oefenen. Arbeidsongeschiktheid is een
sociaal risico.



sum m a r y
The multifaceted labour relations tapestry of the workforce can be divided
along legal lines into two main categories: those who work as employees
in salaried employment and those who work independently on a self-employed basis at their own risk and expense. In a legal perspective, the employees work on the basis of an employment contract and the self employed
work on the basis of an assignment agreement or project-based agreement.
In the course of the 1990s, a specific group of self-employed workers were
dubbed self-employed individuals without personnel (zelfstandige zonder
personeel or zzps). The Dutch acronym zzp originated in the construction
industry and is used for people who work on the basis of the legal status
of a contractor or commissioned party, but who can hardly – if at all – be
differentiated from employees in terms of their socio-economic position.
zzps find themselves in the grey zone between ‘employeeship’ and ‘entrepreneurship’. An estimated number of around 540,000 zzps are thought to
be active.
In the literature, the acronym zzp is often used to denote pseudo-selfemployed individuals. These people appear to work independently, but are
in fact employees. Estimates point to one in three zzps being a pseudo-selfemployed individual. This definition is especially problematic in sectors
characterised by labour intensiveness, a high demand for labour, low entry
thresholds and a great need for flexibility. Sectors such as construction,
transportation, business and private services, journalism and paramedics,
are familiar with categories of self-employed individuals whose legal status
in all probability fails to match their socio-economic position.
While zzps are referred to as the ‘new self employed’, the phenomenon
is hardly new. An earlier group of independent operators can be seen in
the free lancers of the Middle Ages who rode around on horseback with
their lances and were available to the highest bidding landholders. What
is new, however, is the attention awarded to the self employed in the political arena. Following the eu, independent entrepreneurship was seen as
a job-creating engine. The idea was that self-employed individuals would
generate employment through expanding their businesses and taking on
staff. In view of the fact that two-thirds of the self employed remain without personnel though, independent entrepreneurship failed to become the
job-creating engine as hoped. Independent entrepreneurship is also considered an ideal reintegration path for the unemployed and occupationally
disabled. Independent entrepreneurship is a successful reintegration path
because people who succeed in reintegrating with their own companies are
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less likely to fall back into a benefit situation than people who reintegrate
into salaried employment.
In this study a group of 50 self-employed individuals and the parties
that represent their interests were interviewed. The findings show a varied
picture of independent entrepreneurship. Independent entrepreneurship is
rated according to four topics: influence, economic independence, possession and risk. Self-employed individuals are considered less susceptible to
the influence of their principals than their counterparts in salaried employment are to their bosses. They are also considered to be less financially dependent on their principals than their counterparts in salaried
employment. Self-employed individuals are also seen as not differentiating
themselves from other entrepreneurs. After all, self-employed individuals
conduct business at their own risk and expense. In the same way as other
entrepreneurs, self-employed individuals also invest in their businesses and
themselves carry the risks inherent to their work. From the interviews held
with the self-employed individuals it appears that in some cases these individuals are clearly influenced by their principals and that they are often
financially dependent on their principals, while other self-employed individuals are closer to employership than employeeship as it were.
Legal distinction
The legal distinction between employees and self-employed individuals,
including freelancers and zzps, is significant because different rights and
obligations arise from one’s legal status. Employees are subservient to and
dependent on employers and as a result of this uneven position they enjoy
legal protection and inequality compensation. They have access to employee insurance schemes in the form of the Sickness Benefits Act (zw), the
Occupational Disability Insurance Act and/or Work and Income according
to Labour Capacity Act (wao/wia) and the Unemployment Insurance Act
(ww). Self-employed individuals can spread labour-related risks across multiple principals, are not subservient to or dependent on the principals and
therefore do not require legal protection or inequality compensation. In
principle, self-employed individuals are even excluded from access to employee insurance schemes. Self-employed individuals do benefit from more
tax‑deductible items than employees.
Differentiating self-employed individuals from employees is often difficult
in practice. The distinction stems from the labour-law-related concept of a
relationship of authority, but this relationship appears to be an inadequate
basis for differentiation. The fact that the relationship of authority provides an inadequate basis for differentiation ties in with the phenomenon
of double erosion. In the temporary employment structure, employership
is disconnected from formal employership, leaving the concept of an em
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ployer open to erosion. The concepts of an employee and a self-employed
individual are also susceptible to erosion since employees are becoming
increasingly independent and self-employed individuals are becoming more
dependent in some cases. The fact that it is difficult to draw a distinction
between employees and self-employed individuals also stems from the manner in which the assignment agreement is formulated. The assignment
agreement is formulated as a residual category. If a labour relationship is
not an employment contract or agreement to accept work, it is an assignment agreement. Additionally, it is also possible for someone carrying out
work to be doing so both on the basis of an employment contract and an
assignment agreement. The mandatory clauses in an employment contract
determine that the employment contract enjoys priority over the assignment agreement in case of a possible conflict.
Some legal specialists are of the opinion that the relationship of authority provides an insufficient basis to differentiate an employment contract
from the two agreements for conducting labour on an independent basis.
It remains debatable though whether an alternative distinguishing criterion such as financial dependency would provide more clarity about the
intentions of the parties or the business risks between employees and selfemployed individuals than the relationship of authority. Whichever distinguishing criterion is chosen, it remains difficult to pin down some workers
on the basis of the agreements under which they work. A group of workers
also remains who work on the basis of both an employment contract and
an assignment agreement.
The distinction based on labour law between an employee and a selfemployed individual is also vague in terms of social security law. Here, too,
a distinction is drawn between employees and self-employed individuals,
but an intermediate category is introduced in the form of an assumed
employment relationship. A person is considered to be working on such a
basis when he or she is indeed not under the authority of the employer but
his/her socio-economic or social position is particularly comparable to that
of an employee. Along with the employees, people who work on the basis
of an assumed employment relationship also fall within the scope of the employee insurance schemes and enjoy access to insurance schemes towards
which their principals also contribute. Legislation governing access to employee insurance schemes is highly complex, partly because of introducing
the assumed employment relationship and the many exceptions to the rule.
Some groups of people who work on the basis of an assumed employment
relationship and even some groups of employees are excluded by an order
in council from such access. zzps working in construction do so on the basis
of an assumed employment relationship if they take on a job through a
contracting firm while, if they take on a job through a private individual,
they are considered as self-employed entrepreneurs. Self-employed care
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providers work on the basis of an assumed employment relationship if they
do so for an intermediary in the form of an agency for example. Authors
and editors who do not carry out activities in a professional capacity for a
publishing house are indeed engaged in an assumed employment relationship although this group in particular is excluded from access to employee
insurance schemes. A further group of employees that includes domestic
staff falling under the two-day arrangement is also excluded from access to
employee insurance schemes.
Case law
Case law on labour relations should provide clarity on how the different
agreements can be differentiated. Closer examination of case law provided
by the Supreme Court and the Central Appeals Court show that the judiciary has no difficulty in dealing with the legal distinction between the
three types of agreements. However, the problem is that the Supreme
Court assesses employment relationships quite differently to the Central
Appeals Court.
Case law provided by the Supreme Court generally relates to the question of whether the assignment agreement is not actually an employment
contract. This question most often arises after the conflict has arisen or the
agreement ended. In most of the Supreme Court rulings studied the agreement is not seen as an employment contract but as an assignment agreement. The courts not only consider this question solely on the existence
of a relationship of authority but on the presence of other factors such as
financial and/or other forms of dependency. They also assess the intentions of the parties in question and matters including the actual content and
interpretation of the agreement, and they also appear to have no difficulty
drawing a distinction between the three types of agreement.
Case law provided by the Central Appeals Court relates to the question
of whether a worker belongs to a group of people with access to an employee insurance scheme. In most of the rulings issued, the Central Appeals
Court is of the opinion that the worker carries out his or her work in an
(assumed) employment relationship and that the situation is not one of independent employment. This ties in with the fact that the Central Appeals
Court considers independent employment an exception to (most) assumed
employment relationships. In many cases, if the situation involves a measure
of instructive authority or personal execution of work, the Central Appeals
Court assumes that such work is carried out within the scope of an employment relationship. In so doing, the Central Appeals Court in fact overlooks
the fact that in terms of civil law, a measure of instructive authority and the
personal execution of work do not rule out the existence of an assignment
agreement. It is questionable whether the Central Appeals Court, perhaps
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bearing the principle of solidarity in mind, has not too quickly assumed the
existence of an (assumed) employment relationship.
Declaration of Independent Contractor Status
For the time being, the legislator has chosen not to change the group of
people eligible for access to employee insurance schemes, as this would
likely be at the expense of employee protection. The intention is to provide
self-employed individuals with as much clarity as possible up front as to
the manner in which the body implementing employee insurance schemes
(uwv) and the tax authorities will assess the legal status of their employment
relationships. From a report published by the Stevens Committee (2000) it
appears that the uwv and the tax authorities assess the employment relationship independently from one another and regularly arrive at opposing
opinions. The uwv assesses the employment relationship as an (assumed)
employment relationship, whereas the tax authorities are more likely to
consider it as entrepreneurship. Double assessment such as this leads to
self-employed individuals losing assignments because principals are hesitant
to engage them. After all, if the uwv is of the opinion that a self-employed
individual carries out his or her work on the basis of an (assumed) employment relationship, premiums for employee insurance schemes, possibly increased by fines due to late payment, can be recouped from the employer.
Double assessment results in a call for clarity in advance. It became possible to gain clarity in advance of entering into an employment relationship when the Declaration of Independent Contractor Status (Verklaring
Arbeidsrelaties – var) arrangement took effect in 2001. Effective 2002, the
var was extended to employee insurance schemes.
var declarations are issued by the tax authorities. There are four different types of var declarations: var-loon (salary), var-row (result on business
activities), var-wuo (operating profit) and var-vennoot (limited liability).
Only the var-wuo and var-vennoot are considered declarations of independent contractor status for the purposes of employee insurance schemes. The var is a voluntary declaration applied for by the self-employed
individuals themselves. According to the legislator, var applicants use the
declaration to affirm their status as self-employed individuals. However, in
practice, self-employed individuals apply for a var declaration or else their
principals would either refuse to award them assignments or refuse to pay
them out for work already conducted if they fail to produce such a declaration. Principals often make possession of a var declaration compulsory.
In 2003, approximately 60,000 people applied for a var declaration and
three-quarters of these individuals were issued with a var-wuo declaration.
Specific categories of self-employed individuals generally apply for a var
declaration. It is intended for self-employed individuals whose legal status is
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insufficiently clear in relation to their employment relationship because the
uwv deems them to be engaged in an assumed employment relationship.
The var serves to simplify the complex rules regarding assumed employment relationships.
Introduction of the var prescribes that the tax authorities are charged
with assessing employment relationships and that the uwv is bound to
follow the tax authorities’ assessment. Nonetheless, the uwv continues to
check employment relationships and is regularly of the opinion that the employment relationships of self-employed individuals fall within the scope of
employment. This leads to principals being held accountable for premiums
and still fails to provide the self-employed individuals with any form of security regarding their legal status in terms of their employment relationship.
The var has only provided assumed security.
In order to offer self-employed individuals and their principals greater
certainty, an act extending the effects of the var was introduced in 2005.
This act offers more certainty in that principals can no longer be held accountable for employee insurance scheme premiums, even in cases where
it later appears the self-employed individual did have an employment relationship. Self-employed individuals in possession of a var-wuo or var-vennoot declaration also no longer have access to employee insurance schemes
because neither they nor their principals have paid any contributions towards such schemes. The policy adopted in relation to the var has had unwanted and unintended effects, and may be in conflict with the principles
of social law because the var makes it possible for people in employment
to voluntarily relinquish rights to mandatory provisions of social law. Before
the var was introduced, it was impossible for a person working on the basis
of an assumed employment relationship to relinquish obligations related to
employee insurance schemes. The var has made this possible.
Social security
It is important to belong to a specific group for employee insurance schemes
because insurance against three significant risks – illness, unemployment
and occupational disability – depends on the type of employment relationship enjoyed. The Unemployment Insurance Act (ww) is perhaps the best
example of employee insurance: the risk of unemployment is considered
uninsurable for self-employed individuals, in both the public and private
domains. Until 2004, self-employed individuals enjoyed public insurance
under the Occupational Disability Insurance (Self-employed Persons)
Act (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen – waz)
for risks associated with illness and occupational disability. In deciding to
scrap the waz and leave occupational disability insurance for self-employed
individuals to the private insurance market, the legislator was guided by the
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assumption that self-employed individuals could have more of an influence
on the duration of their absenteeism due to illness and/or occupational disability than employees. People who are insured against a certain risk seek
recourse to such insurance in the event the risk materialises. The private
insurance market has more resources at its disposal such as premium differentiation, exclusions and qualifying periods to maintain control. The body
implementing employee insurance schemes (uwv) does not have these options at its disposal. The Sickness Benefits Act (zw), Occupational Disability
Insurance Act and/or Work and Income according to Labour Capacity
Act (wao/wia) and Unemployment Insurance Act (ww) are compulsory
public insurance schemes and the uwv should accept everyone on the basis
of the same conditions. The only way in which the uwv can exercise control over the benefit duration is to subject the people eligible for benefits
to stricter checks.
Studies show that more than half of all self-employed individuals have
not taken out private occupational disability insurance. The reasons given
here include the price tag associated with such insurance policies and their
relative unattractiveness as a result of all the different exclusions, premium
surcharges and qualifying periods – for maternity risk for example. The
zzps interviewed in the construction industry said that closing insurance like
this only makes sense if you enjoy an above-average income. After all, the
benefits are linked to earnings and it is not considered worthwhile to pay a
high premium for a low benefit.
The idea behind the privatisation of social insurance for self-employed
individuals is that government should refrain from interfering in the market if the market is capable of better insuring risks such as illness and
occupational disability than government. The terrain of such insurance
schemes should only be the terrain of government insofar as private insurance companies are incapable of offering sound insurance scheme options.
Self-employed individuals have expressed several complaints about private
insurance companies, raising suspicions that insuring against risks such as
loss of income due to illness cannot be left to free-market mechanisms as
easily as the legislator may have thought. Reopening debate about occupational disability insurance schemes for self-employed individuals would be
recommended. It remains to be seen whether the socio-economic position
of self-employed individuals provides cause for developing public occupational disability insurance schemes. Illness and occupational disability are
indeed risks that self-employed individuals and employees cannot assess
entirely by themselves and upon which they cannot always exercise that
much influence.
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