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ADVERTENTIE

werk als ze in dienst deden, maar de werkgever, nu opdracht-
gever geworden, hoeft geen loonbelasting en premies meer 
af te dragen. En de kersverse zzp’er geniet niet langer ont-
slagbescherming, heeft geen recht op vakantiegeld, bouwt 
geen pensioen op en hoeft ook niet doorbetaald te worden 
bij ziekte. Doordat het werk ook nog eens wordt aanbesteed, 
kun je als zzp’er niet anders dan voor steeds lagere tarieven 
te werken.’ Deze schijnzelfstandigheid is ook te zien in de 
bouw, de zorg en het onderwijs. In die laatste twee branches 
zijn veel vrouwelijke zzp’ers aan het werk.

Er is een hoop verzet geweest tegen de invoering van de 
modelcontracten. Zzp-expert Pierre Spaninks maakt zich 
er al vanaf dag één boos over. ‘De Belastingdienst kijkt van-
af nu niet meer naar het grote geheel, maar naar elke klus 
apart. Daarbij gaan ze in principe uit van een dienstverband, 
tenzij aantoonbaar gewerkt wordt volgens een door de 
 Belastingdienst goedgekeurd contract. De opdrachtgever 
loopt nu inderdaad ook een risico, maar jij ook. Want als de 
fi scus besluit dat je niet precíés volgens een van de model-
contracten hebt gewerkt, mag je die uren niet meetellen voor 
je ondernemerschap. En kom je niet aan minimaal 1225 uur 
per jaar, dan moet je je ondernemersaftrek terugbetalen. Dat 
gaat om duizenden euro’s.’ 

Miriam Kerver heeft een eigen tekst- en trainingsbureau 
in Utrecht en maakt zich ook zorgen over de contracten. Ze 
geeft les bij een aantal trainingsbureaus en een hbo-opleiding 
en vraagt zich af of die haar nog wel kunnen inschakelen. ‘Ik 
heb veel verschillende opdrachtgevers, dat zou op zichzelf 
al duidelijk moeten maken dat ik nergens in dienst ben. Maar 
daar kijken ze dus niet meer naar. In de modelcontracten 
die bij mijn situatie passen, staan twee vreemde dingen. Ten 
eerste dat geen sprake mag zijn van een gezagsrelatie tussen 
jou en de opdrachtgever. Je moet het werk kunnen uitvoeren 
zoals je zelf wilt. Ik geef de trainingen op mijn eigen manier, 
maar ik moet me wel houden aan een bepaald programma 
of ik werk naar een bepaalde toets toe. Ik kan niet helemaal 
mijn eigen gang gaan. Dat geldt voor elke zzp’er: je krijgt  altijd 
te horen hoe de opdrachtgever het werk gedaan wil hebben. 
En het tweede punt is dat je de vrijheid moet hebben om 

‘ HOEZO GEEN GEZAGSRELATIE? 
JE KRIJGT ALTIJD TE HOREN HOE HET 
WERK GEDAAN MOET WORDEN’


