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Even voorstellen



Staffing MS brengt structuur in inhuur. Als onafhankelijke inhuurregisseur (MSP+) 
ontzorgen wij onze opdrachtgevers in het proces van flexibele arbeid en externe 
inhuur. Zo realiseren wij:

 Marktwerking

 Transparantie

 Grip

 Rechtmatigheid en doelmatigheid

 Effectiviteit 

 Focus op professional i.p.v. leverancier



• Intermediairs, brokers en MSP’s

• Belangenbehartiging en lobby

• Streven naar een helder keurmerk 

• 60 leden 

• Bijna 5 Miljard aan inhuur onder beheer voor grotere 
inleners, waarvan +/- 50% directe zzp-inzet

• Bijna 30.000 opdrachten voor zelfstandigen, 9 
maanden, 83.000 euro



• 30-60% van de huidige opdrachten voor 
zelfstandigen voldoet niet aan criteria 
modelovereenkomsten

• 150.000 opdrachten voor zelfstandigen op de 
tocht

• Nieuwe aanvragen veelal ongeschikt voor 
zelfstandigen

• 1 januari belangrijke peildatum voor 
opdrachtgevers

Gevolgen Wet DBA tot nog toe







• Terughoudendheid opdrachtgevers om zzp‘ers in 
te huren

• Erkenning door Wiebes van zorgen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers

Conclusie tweede voortgangsrapportage DBA



• Onvrede op twee niveaus

• Onderin de arbeidsmarkt: vaak géén 
dienstbetrekking op basis van vrije vervanging 
(fysieke arbeid)

• Bovenin de arbeidsmarkt: vaak wèl 
dienstbetrekking op basis van 
gezagsverhouding (zelfstandig werkende 
ICT‘er)

Tweede voortgangsrapportage DBA
Onvrede



• Herijking van de criteria “vrije vervanging” en 
“gezagsverhouding” 

• Meer concrete of andere invulling van deze 
criteria en invulling moet aansluiten bij huidig 
maatschappelijk beeld van een 
arbeidsverhouding

• Voorstel vóór het volgende regeerakkoord

• Opschorting handhaving op criterium 
“gezagsverhouding“ tot herijking is afgerond

Tweede voortgangsrapportage DBA
Oplossing voor wegnemen onvrede



Stel snel heldere criteria vast voor wat mogelijk 
schijnzelfstandigheid is:
• Tarief 
• Uren 
• Aard werkzaamheden (niet kernactiviteit van 

opdrachtgever)

Geen aanpassing arbeidsrecht nodig 
Terug naar VAR geen optie

Tweede voortgangsrapportage DBA
Oplossingsrichting commissie Boot



• Implementatietermijn volledige invoering Wet 
DBA verlengd tot 1 januari 2018

• Opschorting repressieve handhaving tot 1 januari 
2018

• Belastingdienst in "coachende rol"

• “Voorwaartse" aanwijzingen geven bij controles

• geen "achterwaartse" naheffingen en boetes

Tweede voortgangsrapportage DBA
Voorgestelde wijzigingen 



• Géén opschorting repressieve handhaving tot 1 
januari 2018 voor kwaadwillende 
opdrachtgevers en opdrachtnemers

• Ingangsdatum handhaving: 1 mei 2017

• Definitie “kwaadwillenden" 

Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een 
situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, 
omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een 
dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt 
en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Tweede voortgangsrapportage DBA
Uitzondering voor "kwaadwillenden"



Tweede voortgangsrapportage DBA

Nieuwe onduidelijkheid



• Alleen bezwerende teksten

• “I know it when I see it”, wat moet je daar nu 
mee?

• Er is nog geen formeel besluit genomen

• Vandaag voortgangsdebat 2e kamer

Tweede voortgangsrapportage DBA
Houvast?



• Formeel besluit over handhaving

• Uitgangspunten

• Respecteer vrije wil van zelfstandige

• Inschrijving bij bv KvK als zelfstandige

• Tarief moet voldoende zijn om als 
zelfstandige te kunnen functioneren

Oplossingsrichting Bovib
korte termijn





• Wet DBA is nog niet van tafel

• Zorg dat u ‘goedwillend’ bent:

• Gebruik een modelovereenkomst en handel 
daarnaar

• Implementeer beheersmaatregelen

• Sorteer voor op de criteria van de commissie 
Boot

Tweede voortgangsrapportage DBA
Wat betekent dit voor de opdrachtgever



1. Bepaal uitgangsituatie

2. Borg de driehoek Beleid – Behoefte – Beheer

3. Betrek leveranciers

4. Mogelijke hulp

Hoe nu verder?



Bepaal uitgangssituatie

1. ZZP scan

2. Inzicht in aantal, wie zijn het en waar komen ze vandaan

3. Begin de zoektocht met een factuurcontrole en ga dan op 
zoek naar bijbehorende dossiers

4. Laat leveranciers verklaren of ze een kandidaat die zij 
aanbieden daadwerkelijk op de payroll hebben staan

5. Maak stapeltjes conform stoplichtrapportage



Bepaal uitgangssituatie

Kenmerken ZZP inzet Groen (Risicogroep 1) Geel (Risicogroep 2) Rood (Risicogroep 3)

Vervanging mogelijk? # geregeld in ovk # niet geregeld # NEE

Contractduur # 0 – 3 MND # 3 – 9 MND > 9 MND

Tarief obv functieschaal? # NEE # JA

Opdracht- of Functie-omschrijving # OPDRACHT # FUNCTIE

Gezagsrelatie in praktijk? # NEE # BEPERKT # JA

Middelen beschikbaar? # NEE # JA

Concurrentiebeding? # NEE # JA

Inzet in dagen per week? # 1 – 3 # 4-5

Is er sprake van ondernemersrisico? # JA # NEE

Is aansprakelijkheid verzekerd? # JA # NEE

Is er sprake van loondoorbetaling? # NEE # JA

Investeert de zp-er in eigen 

onderneming, bijv. opleiding? (Eigen 

Verklaring)

# JA # NEE



Rapport commissie-Boot
Ruwe indicatoren wel / geen dienstbetrekking

Indicatie pro-dienstbetrekking Indicatie contra-dienstbetrekking

Honorarium lager dan 150% bruto CAO-loon Honorarium hoger  dan 150% bruto CAO-loon

Duur overeenkomst langer dan zes maanden Duur overeenkomst korter dan zes maanden

Functie wordt ook vervuld door werknemers Functie wordt niet vervuld door werknemers

Opvang tekort menskracht Geen opvang tekort menskracht

Werkzaamheden bedrijfseigen (core business) Werkzaamheden bedrijfsvreemd

Wel organisatorische inbedding Geen organisatorische inbedding

Geen specialistische werkzaamheden Wel specialistische werkzaamheden

Geen zelfstandige uitoefening werkzaamheden Wel zelfstandige uitoefening werkzaamheden

Algemene omschrijving werkzaamheden Specialistische omschrijving werkzaamheden 

Altijd betaling, los van geleverde kwaliteit Betaling afhankelijk van geleverde kwaliteit



Indicatie pro-dienstbetrekking Indicatie contra-dienstbetrekking

Wijze van betaling honorarium gebruikelijk voor 
arbeidsovereenkomst

Wijze van betaling honorarium niet gebruikelijk 
voor een arbeidsovereenkomst

Bedoeling partijen gericht op een 
arbeidsovereenkomst

Bedoeling partijen niet gericht op een 
arbeidsovereenkomst

Partijen niet gelijkwaardig bij onderhandelingen Partijen wel gelijkwaardig bij onderhandelingen

Werk verrichten bij opdrachtgever Werk niet verrichten bij opdrachtgever

Gebruik bedrijfsmiddelen opdrachtgever Gebruik eigen bedrijfsmiddelen

Werken op naam opdrachtgever Niet werken op naam opdrachtgever

Rapport commissie-Boot
Ruwe indicatoren wel / geen dienstbetrekking



Indicatie contra-onderneming Indicatie pro-onderneming

Geen zelfstandigheid t.o.v. werkverschaffer Wel zelfstandigheid t.o.v. werkverschaffer

Geen strevennaar meerdere opdrachtgevers Wel streven naar meerdere opdrachtgevers

Geen relevante investeringen Wel relevante investeringen

Geen risico op non/betaling Wel risico op non/betaling

Geen KvK-inschrijving Wel KvK-inschrijving

Geen reclame Wel reclame

Geen website Wel website

Geen facturen sturen Wel facturen sturen

Economische afhankelijkheid werkverschaffer Geen economisch afhankelijkheid 
werkverschaffer

Werkzaamheden niet in eigen bedrijfsruimte Werkzaamheden wel in eigen bedrijfsruimte

Rapport commissie-Boot
Ruwe indicatoren wel / geen onderneming



Indicatie contra-onderneming Indicatie pro-onderneming

Geen eigen gereedschap Wel eigen gereedschap

Uurloon ongebruikelijk laag Uurloon niet ongebruikelijk laag

Werkzaamheden verricht in naam werkverschaffer Werkzaamheden niet verricht in naam 
werkverschaffer

Boot: veel indicaties pro-arbeidsovereenkomst zijn 

indicatie contra-onderneming en andersom

Rapport commissie-Boot
Ruwe indicatoren wel / geen onderneming



Borg de driehoek Beleid – Behoefte - Beheer

1. Beleid

• Stel een inhuurbeleid vast, bijvoorbeeld als onderdeel van 
strategische personeelsplanning (zie boek)

• Vertaal dit beleid in uniforme inhuurvoorwaarden en 
inhuurovereenkomsten die voor elke inzet gelden

• Logisch eigenaarschap ligt bij HR
• Formuleer een visie waar welke vorm van inzet past: vast/flex

arbo, zzp, externe inhuur  (indicatoren Boot: wordt de functie 
ook door werknemers vervuld? Is er wel/geen organisatorische 
inbedding? Zijn het wel/geen specialistische werkzaamheden? 
Zijn werkzaamheden bedrijfseigen of niet? Gaat het om opvang 
tekort menskracht?)



Borg de driehoek Beleid – Behoefte - Beheer

2. Behoefte

• In het inhuurbeleid staat wie een behoefte mag stellen
• De wijze waarop de behoefte wordt gesteld, bepaalt of zzp inzet 

mogelijk is
• Op basis van resultaat?
• Betaling afhankelijk van geleverde kwaliteit?
• Bedoeling gericht op arbeidsovereenkomst?
• Partijen gelijkwaardig bij onderhandeling?
• Bedrijfsmiddelen ter beschikking stellen?
• Waar vinden werkzaamheden plaats (bij O.G. of O.N.)

• Ondersteun behoeftestellers (inhurende managers) actief bij het 
formuleren van hun inhuurbehoefte

• Lead bij Business, advies door HR / Inkoop



Borg de driehoek Beleid – Behoefte - Beheer

3. Beheer

• Afspraken in de overeenkomst moeten worden gecontroleerd 
op naleving

• Beheer op niveaus van Leverancier, Kandidaat en Opdracht
• Leveranciers dienen hierbij betrokken te worden
• Belang van een goed ingericht inhuurproces, inclusief 

contractbeheer, urenregistratie, goedkeuring etc.
• Beleggen bij HR of Inkoop



Borg de driehoek Beleid – Behoefte - Beheer

• Boven de 1 miljoen inhuur per jaar:
• Professioneel inhuurproces
• Geïntegreerd Vendor Management System (VMS zoals 

bijv. Netive)
• Organiseer het proces zoals een MSP dit zou doen
• Afwegen zelf doen of uitbesteden



Betrekken leveranciers

• Geef leveranciers verantwoordelijkheid:
• Verplichting kandidaat te leveren die op de eigen 

payroll staat
• Voor andere kandidaten de leverancier niet in de 

keten laten
• Leverancier mag wel verdienen, maar dit regelen 

tussen leverancier en kandidaat



Toch een kans?

• Claim mandaat

• Pak de regie

• Organiseer inhuur professioneel!



Vragen?



Rapport commissie-Boot
Ruwe indicatoren wel / geen dienstbetrekking

Indicatie pro-dienstbetrekking Indicatie contra-dienstbetrekking

Honorarium lager dan 150% bruto CAO-loon Honorarium hoger  dan 150% bruto CAO-loon

Duur overeenkomst langer dan zes maanden Duur overeenkomst korter dan zes maanden

Functie wordt ook vervuld door werknemers Functie wordt niet vervuld door werknemers

Opvang tekort menskracht Geen opvang tekort menskracht

Werkzaamheden bedrijfseigen (core business) Werkzaamheden bedrijfsvreemd

Wel organisatorische inbedding Geen organisatorische inbedding

Geen specialistische werkzaamheden Wel specialistische werkzaamheden

Geen zelfstandige uitoefening werkzaamheden Wel zelfstandige uitoefening werkzaamheden

Algemene omschrijving werkzaamheden Specialistische omschrijving werkzaamheden 

Altijd betaling, los van geleverde kwaliteit Betaling afhankelijk van geleverde kwaliteit



Uitzendbureau/detacheerder
- Belang bij het inzetten van een eigen kandidaat
- Directe concurrenten zullen hun goede kandidaten liever niet via dit 

systeem bemiddelen
- Verdienmodel kernactiviteit op margeniveau van 20 tot 25%, MSP 

activiteit op 1 tot 4%

Payroll bedrijf
- Kerncompetentie is de salarisstrook
- Verdienmodel: georganiseerd op margeniveau van 5 tot 8%

Broker 
- Bouwen ook een eigen database met kandidaten op
- Verdienmodel werkt twee kanten op, niet altijd transparant (verplichte 

verzekeringen)

Neutrale MSP
- Geen belang bij het inzetten van een bepaalde kandidaat

Inschakelen Hulp



Rapport commissie-Boot
Andere indicatoren wel / geen dienstbetrekking

Indicatie pro-dienstbetrekking Indicatie contra-dienstbetrekking

Wijze van betaling honorarium gebruikelijk voor 
arbeidsovereenkomst

Wijze van betaling honorarium niet gebruikelijk voor 
een arbeidsovereenkomst

Bedoeling partijen gericht op een 
arbeidsovereenkomst

Bedoeling partijen niet gericht op een 
arbeidsovereenkomst

Partijen niet gelijkwaardig bij onderhandelingen Partijen wel gelijkwaardig bij onderhandelingen

Werk verrichten bij opdrachtgever Werk niet verrichten bij opdrachtgever

Gebruik bedrijfsmiddelen opdrachtgever Gebruik eigen bedrijfsmiddelen

Werken op naam opdrachtgever Niet werken op naam opdrachtgever



Rapport commissie-Boot

Indicatoren wel / geen onderneming (1)

Indicatie contra-onderneming Indicatie pro-onderneming

Geen zelfstandigheid t.o.v. werkverschaffer Wel zelfstandigheid t.o.v. werkverschaffer

Geen streven naar meerdere opdrachtgevers Wel streven naar meerdere opdrachtgevers

Geen relevante investeringen Wel relevante investeringen

Geen risico op non/betaling Wel risico op non/betaling

Geen KvK-inschrijving Wel KvK-inschrijving

Geen reclame Wel reclame

Geen website Wel website

Geen facturen sturen Wel facturen sturen

Economische afhankelijkheid werkverschaffer Geen economisch afhankelijkheid 
werkverschaffer

Werkzaamheden niet in eigen bedrijfsruimte Werkzaamheden wel in eigen bedrijfsruimte



Rapport commissie-Boot

Indicatoren wel / geen onderneming (2)

Indicatie contra-onderneming Indicatie pro-onderneming

Geen eigen gereedschap Wel eigen gereedschap

Uurloon ongebruikelijk laag Uurloon niet ongebruikelijk laag

Werkzaamheden verricht in naam 
werkverschaffer

Werkzaamheden niet verricht in naam 
werkverschaffer

Boot: veel indicaties pro-arbeidsovereenkomst 

zijn indicatie contra-onderneming en andersom


