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ARBEIDSMARKT

Geef de zelfstandige zonder personeel de
ruimte enfiscaliseer onze sociale zekerheid

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

d
TonWilthagen ishoog-
leraarArbeidsmarkt,
TilburgUniversity. Rea-
geer via expert@fd.nl.

E
lk economisch tijdperk
kent zijn typische arbeids-
relaties. VoorKarlMarx als
negentiende-eeuwse eco-
noomwashet duidelijk.Hij
maakte onderscheid tus-

senproductiekrachten:machines, ge-
reedschappen,mensen, ende sociale
verhoudingenbij deproductie. Als de
technologie zich verder ontwikkelt—
in zijn tijd stoommachines en inonze
tijd internet en robotisering—gaan
deproductieverhoudingen remmend
werkenopdeproductiekrachten.
Zoontstaanernieuweproductiewij-
zen enookandere arbeidsrelaties en
-organisaties.

In veruit het grootste gedeelte vande
geschiedenis vande arbeidwerd er op
basis vanwerkcontracten enniet via
loondienstcontractengewerkt. In ge-
val van eenwerkcontractwerkt iemand
voor eenander voor een tegenpresta-
tie, zonderbij die ander indienst te
zijn. Er is danookgeen sprake vaneen
gezagsverhouding, het kenmerk van

eendienstverband.Mensenwilden
vermijdenom indienst van eenander
persoon te zijn.Datwashet lot vande
onvrijen, horigen, slaven en lijfeigenen
(slavernijwerd in1863afgeschaft).

Inde vorige eeuwschreef deTilburg-
sehoogleraar Frans vanderVen inGe-
schiedenis vandearbeid (1968): ‘Hij die
vrijwillig indienstbetrekking ging en
zijnberoepszelfstandigheiddusopgaf,
offerde eigenlijk zijnpersoonlijke vrij-
heidop.’Ookdewerkgever hechtte tot
indenegentiende eeuwaan zelfstan-
digheid: ‘Zelfs echtewerkgevers voel-
den ermeer voor omdearbeidskracht
zoveelmogelijk zelfstandig te laten,
omzelf nietmetdehele verantwoorde-
lijkheid tewordenbelast.’

LOONSLAVEN
Feitelijkwarenwerkenden tot voorde
industriële revolutiewatwenu
zzp’ersnoemen, zelfstandigen zonder
personeel.Welwas er eenopleidings-
relatie,met afhankelijkheid tussende
meester, gezel en leerling.Nadeoplei-
dingwashet echter debedoelingdat
de vakvolwassenberoepsbeoefenaar
in staatwasomzijn eigenboontjes te
doppen. Indegildensystemenbeston-
denonderlinge ziektekassen voorhet
geval ledenniet kondenwerken.Dat
wasde sociale zekerheid vandie tijd,
naast de zorg vankerk en familie.

De industrialisatie kreegpas rond
1870 vat opNederland.Mechanisatie
maakte grootschaliger fabrieksarbeid
mogelijk en veranderde arbeidsrelaties
ingrijpend. ‘Kapitalisten’ sloktende
thuisarbeidopen vakliedenwerden
fabrieksarbeiders diedehele dagop
dezelfdeplek, hetzelfdewerkdeden.

Dearbeidsrelatiewerdgekarakte-
riseerddoor loonafhankelijke arbeid
onderuitgesprokengezag vandewerk-

gever.Deoudewerkcontractenwaren
nietmeer functioneel enbegin twintig-
ste eeuwbesloot ookdeNederlandse
wetgever dat er zoveel rechtsonzeker-
heidwasontstaandathet tijdwerdom
dearbeidsovereenkomstwettelijk te
regelen.Dat gebeurde in1907.

De termzelfstandige zonder perso-
neelwerd inNederland voorhet eerst
in 1967gebruikt. Vanaf de jaren tachtig
wordt ookgesproken van freelancers,
en vervolgens raaktede ‘zzp’er’ in
zwangnaast de ‘vrije beroepen’ vanad-
vocaten, artsen endergelijke.

Aanhet begin vanhethuidigemil-
lennium ishet aantal zelfstandig
werkenden steedsmeer gaan toene-
men, op enigmoment ookmeerdan
evenredig vergelekenmetde groei van
deberoepsbevolking. Er zijnnunaar
schatting 1,1miljoen zzp’ers dieuit
hun zelfstandigewerkhunhoofdver-
dienstenhalen.Daarnaast is er nog
eengroepdie als zzp’erwat bijver-
dient. Kenmerkend voorNederland
is dat zzp’ersniet alleen indebouw
of inde artistiekehoekactief zijn,
maar ook inde zorg enallerlei soorten
dienstverlening.

Politiek, beleidsmakers en vakbon-
den vinden zzp’ersmaar lastig.De
beeldvormingover zelfstandigwerken
is vaaknegatief.De zzp’er zou een
pseudo-werknemerof zelfs een con-
current vandewerknemer zijn, ie-
manddie is gedwongenomzo te gaan
werken, eenarmoezaaier dieweinig
verdient, een spelbreker dienietwil
meebetalen aanwerknemersverzeke-
ringenenpensioenvoorzieningen.

Hij of zij is bovendieneenmicro-on-
derneming, geen ‘gazelle’ die leidt tot
dedoorhetministerie vanEconomi-
scheZakenenKlimaat zo gewenste
nieuwe, grootschaligebedrijvigheid.

OpPrinsjesdag is beslotenom in
dit licht defiscale zelfstandigenaf-
trek tebeperken.Dezebeelden zijn
merkwaardig.

Demeeste zzp’ers gevenaan vrijwil-
lig voorhunmanier vanwerken teheb-
bengekozen.Dat doen zij voor eigen
rekening en risico, eenmotivatie die
economisch juist geprezen zoumoe-
tenworden. Veelwerkgevers doenhun
best omhunpersoneel— in reactie
weleens als ‘loonslaven’ aangeduid—
metbehulp van zzp’ers ookmeer on-
dernemenden initiatiefrijk temaken.

Waar inhet dienstverbanddeauto-
nomie vandewerknemer aanhet af-
nemen is, blijkt uit TNO-studies, kiest
de zzp’er juist voor vrijheid, ookom
werk enprivé te combineren. Al kent
de zzp’er onzekerheid en somsminder
inkomen, zijn of haarwelbevinden is
hoog. VanderVen stelde al inde vori-
ge eeuw: de enige arbeidsverhouding
is die tot je eigenarbeid, niet tot een
persoon.

TUSSENPERIODE
Dezzp’er pastwaarschijnlijk primabij
denieuwe,door informatietechnologie
endatagedreven, flexibelenetwerkeco-
nomie.OttoRaspe (RaboResearchNe-
derland) schreef op economenforum
Mejudice, dat de economienietmeer
omschaalgrootte enproductdiversiteit
draait,maar omexpertise, duurzaam-
heid en regionale samenwerking.
De arbeidsovereenkomst zouwel eens
eenkorte tussenperiode indegeschie-
denis kunnenblijken.Wemoetendan
wel de sociale zekerheid gaanfiscalise-
renomhetniveau van voorzieningen
datwenadeoorloghebbenopge-
bouwdvoor iedereen tebehouden.Dat
kanenhoeft dannietmeer viawerkge-
vers- enwerknemerspremies.

Werkgevers proberen
hun personeel met
behulp van zzp’ers
meer initiatiefrijk
te maken
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