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COLUMN

‘You win some, you lose some’

Ronald Dekker*

You win some, you lose some. Dat is een korte manier om te beschrijven hoe
de keuze om te gaan ondernemen als zelfstandige werkt. Afscheid nemen van
knellende organisatieverbanden is winst. Meer zeggenschap over inhoud van je
werk is dat ook. In ruil daarvoor verlies je de zekerheden van een vast maand-
salaris, verplichte sociale zekerheid, inclusief pensioen, en ontslagbescherming.
Zo gaat het verhaal, althans. Zzp’ers zijn blije zelfstandige professionals die met
hun volle verstand vrijwillig voor het ondernemerschap hebben gekozen op basis
van een min of meer rationele afweging.
Maar een ander verhaal is er ook: zzp’ers worden uitgebuit voor lage tarieven,
door werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en vooral
geen werkgeversverantwoordelijkheid willen dragen. Zzp’ers hebben te maken
met een arbeidsmarkt waar voor hen geen baan is, laat staan een vast contract.
Ze mogen wel af en toe een klusje komen doen. Dan is de ‘keuze’ er één tussen
af en toe arbeidsinkomen en geen arbeidsinkomen. Deze zzp’ers zijn dat ‘bij
gebrek aan beter’. Als de mogelijkheid zich zou voordoen, zouden ze snel weer
voor een baan als werknemer kiezen. Al is het maar omdat ze als zzp’er nauwe-
lijks in staat zijn te voorzien in hun eigen sociale zekerheid met betrekking tot
arbeidsongeschiktheid en aanvullend pensioen. Het belastingvoordeel moet vaak
één-op-één worden doorgegeven aan opdrachtgevers om concurrerend en dus
aan het werk te blijven.
Oh ja, en dan is er ook nog de belastingvluchteling: de dure consultant die jaren
achtereen bij dezelfde opdrachtgever werkt, soms na een lange carrière als
werknemer bij dezelfde organisatie. Hij (meestal een hij) heeft zichzelf in een
DGA-constructie gegoten die de voordelen van het werknemerschap (verzekerd
voor sociale zekerheid) combineert met de belastingvoordelen van het onderne-
merschap, zonder al te veel serieuze ondernemersrisico’s te ervaren. Een AO-
verzekering kan er ook best vanaf en pensioen opbouwen lukt ook prima in de
BV.
Wanneer de omvang van dit stukje het zou toelaten, zijn er nog wel een aantal
zzp-archetypen te benoemen en te beschrijven. Maar het punt is duidelijk: de
statistische categorie ‘zelfstandigen zonder personeel’ bestaat uit vele subgroepen
die soms compleet verschillende afwegingen hebben gemaakt om tot hun
ondernemerschap te komen en waarvoor de bestaande regelingen van de Belas-
tingdienst en de instituties van sociale zekerheid compleet anders uitpakken.
Het verwarrende is ook nog dat die ondernemers onderweg van kleur kunnen
verschieten en bijvoorbeeld kunnen starten als zzp’er tegen wil en dank, maar
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zich na verloop van tijd ontwikkelen tot een perfect gelukkige en succesvolle
ondernemer. Dit zijn de mensen die dan zeggen dat ze dat ‘jaren eerder hadden
moeten doen’.
Zo zitten we met een groep werkenden waar beleidsmakers maar moeizaam vat
op krijgen. Het eerste probleem voor beleidsmakers is de hierboven beschreven
heterogeniteit. Het tweede probleem is: veel mensen die het ene jaar zzp’er zijn,
zijn dat vaak het volgend jaar niet meer, en andersom. De groep zzp’ers verandert
voortdurend en ingrijpend van samenstelling. Het derde probleem: individuele
zelfstandigen die dat blijven, veranderen van zzp-type. En elk van die zzp-types
heeft ook zijn eigen vertegenwoordiger. Het leidt tot een kakafonie van geluiden.
Dé zzp’er bestaat niet, wil zich vaak niet als onderdeel van een collectief laten
aanspreken, laat staan door iemand van een belangenorganisatie laten vertegen-
woordigen en de meest vocale zzp’ers zeggen inconsistente dingen als ‘ik wil
mijn eigen broek ophouden, maar je moet wel van mijn fiscale voordelen afblij-
ven’.
Het is geen wonder dat beleidsmakers behoorlijk met deze groep werkenden in
de maag zit, vooral omdat de verschillende behandeling van werknemers en
zelfstandig werkenden tot grote en oneigenlijke kostenverschillen voor werk-/
opdrachtgevers op de arbeidsmarkt leidt. En dat is een veel groter probleem dan
de vermeende uitholling van het sociale stelsel, of de veronderstelde belasting-
derving door fiscale voordelen. Het probleem doet zich met name voor aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, waar inmiddels talloze voorbeelden van klassieke
uitbuiting te zien zijn.
Het simpele feit dat werkgevers ook kunnen kiezen dat niet te zijn, maar deels
verder te gaan als opdrachtgever is te aantrekkelijk geworden en dat wordt maar
deels vrijwillig beantwoord door een arbeidsaanbod van mensen die willen
ondernemen. Een substantieel deel van de zelfstandigen aan de onderkant zou
beter af zijn als werknemer. En kostenverhogend hoeft dat niet eens te zijn voor
werkgevers, omdat deze vaak stelselmatig onderschatten hoeveel transactiekosten
er gemoeid zijn met het flexibel inhuren van personeel voor wat ze dan ‘eenvou-
dig’ werk noemen. Ook eenvoudig werk moet je leren. Ook eenvoudig werk doe
je beter met ervaring. En ook mensen met eenvoudig werk functioneren gemid-
deld beter met een zekere mate van zekerheid.
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