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Evaluatie pilot webmodule zzp naar Tweede
Kamer, moratorium op handhaving blijft van
kracht
De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen
helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. Bij in elk geval
zeventig procent van de opdrachten geeft hij duidelijkheid.
Dit blijkt uit de evaluatie van de pilot van de webmodule die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zo meldt
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In afwachting van de formatie blijft het moratorium op de
handhaving door de Belastingdienst van kracht.
De webmodule is een vragenlijst waar verschillende uitkomsten uit kunnen komen: de indicatie dat er sprake is van
een ( ctief) dienstverband of een indicatie dat er buiten een dienstverband gewerkt mag worden (door een
zelfstandige). Ook kunnen gevallen te complex zijn, dan is er geen indicatie mogelijk.
Voor het samenstellen van de vragenlijst is veel onderzoek gedaan, aldus het ministerie. De webmodule heeft
daarnaast zes maanden als pilot online gestaan om meer zicht te krijgen op de werking ervan. Opdrachtgevers konden
hem anoniem als voorlichtingsinstrument invullen.

Resultaten pilot
Uit de pilot met de webmodule komt dat gemiddeld in 28 procent van de gevallen de uitkomst 'indicatie buiten
dienstbetrekking' wordt gegeven en in 33,9 procent van de gevallen de uitkomst 'indicatie dienstbetrekking'. In 9,7
procent is er mogelijk sprake van een ctieve dienstbetrekking. In 28,4 procent van de gevallen is er geen oordeel
mogelijk op basis van de webmodule. Als opdrachtgevers en -nemers op een aantal punten aanpassingen doen in het
werkproces is dit laatste mogelijk terug te brengen tot onder de 20 procent.
De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan. De informatie die zo is opgehaald wordt gebruikt
ter verbetering van dit instrument. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen
rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd.
De afgelopen maanden zijn er ook gesprekken gevoerd met verschillende sectoren rond het thema 'werken als
zelfstandige', onder meer over de redenen die mensen hebben om te werken als zelfstandige en of en waar het
wettelijk kader knelt. "Een terugkerend thema hierin zijn de grote kostenverschillen die er zijn tussen loondienst en de
inhuur van zelfstandigen. Met het verlagen van de zelfstandigenaftrek en de afspraken rond de invoering van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen heeft het kabinet hier stappen in gezet", aldus het ministerie.

Handhaving
Het handhavingsmoratorium blijft voorlopig van toepassing totdat er een besluit wordt genomen over de invoering
van de webmodule en het (gefaseerd) opstarten van de handhaving. Dat is aan een volgend kabinet. Dat betekent dat er
voorlopig beperkt gehandhaafd wordt door de Belastingdienst. Er wordt alleen gehandhaafd op kwaadwillendheid of
wanneer aanwijzingen (vanaf 1 september 2019) niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.
"Voor een betere naleving is handhaving overigens zeker niet altijd nodig", stelt het ministerie. "Het doen van een
bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek draagt vaak al bij aan een betere werkwijze. Ook werken de Belastingdienst en
Inspectie SZW beter samen bij het toezicht arbeidsrelaties en bij het opsporen van schijnconstructies."
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Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken en streeft naar een gelijker
speelveld in het arbeidsrecht en in scale behandeling. Er moet meer
duidelijkheid... 
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03 mei 2022

'Veel zzp'ers gaan slecht om met fiscale
oudedagsreserve'
Een aanzienlijk deel van de zzp'ers die gebruikmaakt van scale voordelen
om te sparen voor de oudedagsvoorziening, zet dit geld niet daadwerkelijk
apart. 
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06 april 2022

Rekenkamer: Belastingdienst corrigeert steeds
minder bij inhuur zelfstandigen
De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij inhuur van
vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Dat stelt de
Algemene Rekenkamer. 
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07 september 2021

ABN Amro: arbeidswet heeft niet tot meer vaste
contracten geleid
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat bedrijven
meer exwerkers een vast contract hebben gegeven. 

NIEUWS

02 september 2021

Onderzoek: uurtarief freelancers stijgt met 6 procent
Freelancers hanteren voor opdrachten dit jaar gemiddeld een uurtarief van 46
euro. Dat is 6 procent meer in vergelijking met vorig jaar, concludeert
freelance-platform... 

