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staat en recht

perd. Het ging toen, in 2005, om 
kinderopvang. 

Heikel punt
Een aantal onderwerpen zal in een 
standaardregeling kunnen en wel-
licht moeten worden geregeld. Dat 
betreft in de eerste plaats het loon 
van de opdrachtnemer. Een heikel 
onderwerp, maar het loon zal in de 
nabije toekomst elementen moeten 
omvatten die betrekking hebben op 
(de werkelijk bestaande mogelijkheid 
van het treffen van) een pensioen-
voorziening en een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Verder zal de 
standaardregeling voor de opdracht-
overeenkomst of voor verschillende 
bedrijven en beroepen bepalingen 
moeten gaan bevatten over de maxi-
mumtijd van de opdracht. Ook zal 
per bedrijfstak een definitie gemaakt 
moeten worden wat corebusiness 
is en wat specialismen zijn. Ook 
de inbedding in de organisatie zou 
onderwerp van regeling moeten zijn. 
Een groot voordeel van een andere 
aanpak is dat problemen met de 
Mededingingswet (bijvoorbeeld de 
kwestie van de orkestremplacanten 
bij het Europese Hof van Justitie) 
worden voorkomen. 

Sjef de Laat 

Jurist geïnteresseerd in arbeidsvraag-
stukken en van beroep kantonrechter.

Mijn voorstel is om de alles over-
heersende betekenis van de defi-
nitie van de arbeidsovereenkomst 
aanzienlijk te verminderen en die 
van de opdrachtovereenkomst te 
vergroten. Levert dat wat op voor 
de schijnzelfstandige? Opdrachtge-
vers (bedrijven) en opdrachtnemers 
(zzp’ers) kunnen met elkaar in de 
opdrachtovereenkomst algemene 
voorwaarden overeenkomen. Maar 
omdat opdrachtgevers en opdracht-
nemers geacht worden in beroep 
of bedrijf bezig te zijn, kunnen zij 
geen beroep doen op beschermende 
maatregelen in het consumenten-
recht. Al te grote machtsverschillen 
kunnen nu al worden aangepakt 
met onredelijke bezwarendheid in 
het algemeen, maar dat levert voor 
de problematiek van de schijn-
zelfstandigen of de quasi-zzp’ers 
onvoldoende op.  

af te sluiten. Dat stellen ook enige 
(linkse) politieke partijen voor in 
hun verkiezingsprogramma. Maar 
menige zzp’er, die niet in de krant 
of in (vak)tijdschriften van zich laat 
horen, vindt dat de overheid zich 
niet met de zzp’er moet bemoeien. 
Laat me met rust, is zijn motto. 

Gruwel
Zo’n 800.000 van de geschatte één 
miljoen zzp’ers schijnt grote moeite 
te hebben met (te dwingende) 
overheidsbemoeienis. Een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
is hun een gruwel. Een verplicht 
pensioen ook. En afschaffing van de 
fiscale voordelen zoals de zelfstandi-
genaftrek overigens ook.
Maar valt overheidsbemoeienis te 
voorkomen? Ik denk het wel waar 
het gaat om direct overheidsingrij-
pen, zoals dwingende wetgeving. 

Voor het bereiken van meer even-
wicht bestaat een in de Nederlandse 
wetgeving opgenomen maar wei-
nig benutte regeling: een stan-
daardregeling voor bepaalde aan te 
wijzen overeenkomsten of aan te 
wijzen bedrijven/bedrijfstakken of 
beroepen. Deze is wettelijk geregeld 
(in artikel 6:214 van het Burgerlijk 
Wetboek). Representatieve organi-
saties in de verschillende beroepen 
(beroepsgroepen) en bedrijven 
(bedrijfstakken) maken samen 
de standaardregeling. Vakbon-
den zouden kunnen aanschuiven 
aan tafel. Een standaardregeling 
wordt vastgesteld (en veranderd en 
ingetrokken) door de minister van 
Justitie. Tot nu toe is eenmaal door 
GroenLinks aan de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de mogelijkheid van het gebruik 
van een standaardregeling geop-

Staatssecretaris Wiebes van 
Financiën heeft de Wet Beoor-
deling Deregulering Arbeids-
relaties (DBA) opgeschort tot 
1 januari 2018. Maar hoe moet 
het verder met de zelfstandige 
zonder personeel? Sjef de Laat, 
die als jurist vrijwel dagelijks 
met arbeidsrecht bezig is, 
ziet mogelijkheden om het 
 probleem op te lossen.  

Financiën (

Voor het huidige kabinet vormt 
de zelfstandige zonder personeel 
een hoofdpijndossier en voor een 
volgend kabinet zal dat na de 
verkiezingen in maart niet anders 
worden. De laatste weken zijn al-
lerlei betrokkenen stellingen gaan 
innemen over toekomstig beleid. 
Daarbij zijn er nogal wat smaken.
Staatssecretaris Wiebes zelf meent 
dat de hele arbeidswetgeving bij 
de tijd moet worden gebracht. 
Dat is volgens hem een langdu-
rige exercitie. De Commissie-Boot 
schoot eerder minister Asscher van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
die ook betrokken is bij de discus-
sie,  te hulp en oordeelt dat de wet 
met kleine ingrepen kan worden 
aangepast. De Algemene Bond van 
Uitzendondernemingen vindt dat 
de tijd van pleisters plakken voor de 
hervorming van de arbeidsmarkt 
voorbij is. 

Afbakening
Secretaris-generaal Maarten Camps 
van het ministerie van Economi-
sche Zaken meent op zijn beurt 
dat met de opschorting van de wet 
het achterliggende probleem niet is 
opgelost. Dat probleem is een effici-
ente en afdoende afbakening van de 
‘echte’ werknemer ten opzichte van 
de (schijn)zelfstandige. Hij stelt voor 
om een zzp’er te verplichten een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Reden voor het opschorten van de Wet Beoordeling Deregulering Arbeidsrelaties was de onrust die was ontstaan over de regels om de 
 arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te kunnen beoordelen. Zo waren veel opdrachtgevers huiverig geworden om 
 zelfstandigen in te huren, terwijl schijnzelfstandigen konden blijven werken. foto: shutterstock    

Pleidooi voor inzetten ‘standaardregeling’ in zzp-dossier

SC: platform 
voor uw opinie
sC biedt u de mogelijkheid in een 
opiniebijdrage uw mening te geven 
over in aantocht zijnde wet- en 
 regelgeving of een pleidooi te hou-
den waarom bepaalde regels aan 
verandering of vervanging toe zijn. 
Heeft u een interessante opvatting 
die u wilt delen? Neem dan contact 
op via redactie@sconline.nl.

Het onderwerp ‘identiteit’ beheerst de 
verkiezingscampagne. beweringen dat 
de nationale identiteit op het spel zou 

staan wanneer immigranten daarvan deel uitma-
ken, worden luid verkondigd, terwijl anderen de 
opvatting vertolken dat identiteiten zich ontwik-
kelen in wisselwerking met nieuwe ervaringen en 
ontmoetingen.  
Ook organisaties kunnen een kenmerkende iden-
titeit hebben, en ook die ontwikkelt zich in inter-
actie met hun omgeving. dat geldt bijvoorbeeld 
voor bedrijven, universiteiten en ook ministeries. 
Wanneer de beleidsvisie van de bewindslieden, 
toerusting van de organisatie en competenties 
van de ambtenaren goed op elkaar aansluiten, 
kan men zeggen dat een ministerie ergens voor 
staat, voor de rechtsstaat bijvoorbeeld als we ons 
proberen voor te stellen wat het ministerie van 
Justitie in een nieuwe kabinetsperiode moet zijn. 
de identiteit van een ministerie kan ruim zijn, 
maar als tegengestelde visies in één keurslijf wor-
den gedwongen – bijvoorbeeld zorg voor het mi-
lieu en support voor het weggebruik – raakt de 
organisatie bipolair verstoord.  
Een veelgehoorde verklaring voor de onzeker-
heid waar het ministerie van binnenlandse Za-
ken voor staat, is het ‘verlies’ van beheers- 

bevoegdheden over de politie. die verklaring is 
niet echt overtuigend. Tot in de jaren negentig 
van de vorige eeuw werd de politie beheerd door 
het ministerie van Justitie (de rijkspolitie) en 
door de grotere gemeenten (de korpsen van 
 gemeentepolitie). de minister van Justitie was  
altijd al de eerste ondertekenaar van de Politie-
wet. de medeverantwoordelijkheid van de mi-
nister van binnenlandse Zaken was voorheen 
afgeleid van zijn zorg voor de positie van de ge-
meenten en de openbare-ordetaken van de bur-
gemeesters en dus indirect; zijn vergrote rol ten 
aanzien van het beheer van de politie betrof 
slechts een korte periode uit de Nederlandse 
geschiedenis (1994-2010). 
Historisch veel meer een vast patroon is de taak 
van het ministerie van binnenlandse Zaken ten 
aanzien van het binnenlands bestuur. dat de af-
gelopen halve eeuw keer op keer de pogingen zijn 
gestrand om de decentralisatie op een nieuwe 
leest te schoeien (regiovorming, landsdelen, 
stadsprovincies, miniprovincies, megagemeen-
ten, deelgemeenten, en ingevolge het regeerak-
koord 2012 provinciefusies) deed het ministerie 
helaas geen goed. de identiteit van het ministerie 
kan echter ook moeilijk worden gevonden in een 
mechanistische opvatting van het binnenlands 

bestuur. Het onderliggende probleem was dat 
men een herschikking van bestuursbevoegdhe-
den nastreefde, zonder voldoende oog voor de 
stramienen van leven en werken van burgers. dat 
het bestuur zich daarnaar richt is belangrijker dan 
de logica van organisatorische modellen. 
uit dit oogpunt bood de herinrichting van het 
ministerie van binnenlandse Zaken in 2010 een 
heel interessant perspectief. Eén ministerie met 
de zorg voor het constitutionele bestel, het de-
centrale bestuur inclusief bouwen en wonen, de 
inrichting van de rijksdienst, de andere delen van 
het Koninkrijk, de ambtenarij, de informatisering, 
de gebouwen van de overheid en de aIVd heeft 
de best mogelijke uitgangspositie om haar iden-
titeit te ontlenen aan de kwaliteit van het open-
baar bestuur. 
adequate, in tijden van onverbiddelijke transpa-
rantie toch vertrouwenwekkende vervulling van 
publieke taken moet berusten op kennis en in-
zicht in de patronen van de samenleving. de zorg 
daarvoor vereist integriteit van het hele openbaar 
bestuur, de expertise van competente (dus uitste-
kende geschoolde en bijgeschoolde) ambtsdra-
gers en ambtenaren, een goede toerusting van de 
openbare dienst, ook met informatiesystemen, 
en toegankelijkheid voor burgers en bedrijven. 

Tot de omstandigheden die het ministerie van 
binnenlandse Zaken hebben belet om zijn eigen 
identiteit verder te ontwikkelen, behoorde het 
benoemen van twee ministers op het ene minis-
terie, zoals in beide kabinetten-rutte is ge-
schied. dat valt de ministers niet te verwijten, 
maar ongeacht andere belemmeringen heeft 
dan geen van beiden de positie waarin hij of zij 
met ambtenaren en stakeholders een richting-
gevende visie kan op het gehele beleidsterrein 
kan laten zien. 
In de integriteit, de expertise, de toerusting en de 
toegankelijkheid van de overheid kunnen de uit-
gangspunten worden gevonden voor een overtui-
gende identiteit van het ministerie van binnen-
landse Zaken. Versterking van de infrastructuur 
van het openbaar bestuur is een kwalitatieve 
missie van jewelste. 2017 biedt daarvoor een her-
kansing, als men wil.
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