
KABINET DUWT ZZP’ERS IN GEDWONGEN WERKNEMERSCHAP 
 

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat bij de aanpak van schijnconstructies zijn pijlen 
richten op zzp’ers in de zorg en de bouw die bewust voor het zelfstandig ondernemerschap 
hebben gekozen. Volgens Vijlbrief maken zzp’ers het bedrijven lastig als werkgever op te 
treden omdat zij niet in loondienst willen werken. 
 
Tot nu toe lag bij het tegengaan van schijnconstructies de nadruk op bedrijven die 
werknemers dwongen als schijnzelfstandige te werken. Nu richt het kabinet zich op 
werkenden die vrijwillig voor het zzp-schap hebben gekozen. Nog maar een week na het 
voorstel van de commissie-Borstlap om iedere werkende als werknemer te beschouwen 
tenzij het tegendeel wordt aangetoond, komt het kabinet met deze drastische 
beleidswijziging.  
 
De sectoren zorg en bouw worden als eerste aangepakt door de Belastingdienst. “Ronduit 
schokkend dat dit kabinet niet langer zijn pijlen richt op de aanpak van misstanden met 
schijnconstructies maar op het bestrijden van mensen die vrijwillig kiezen voor het zzp-
schap”, aldus voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. Hij herkent zich volstrekt 
niet in het beeld van Vijlbrief dat bouwbedrijven worden gedwongen als opdrachtgever van 
zzp’ers in plaats van als werkgever te opereren.  
 
“In de zorg zien we al een aantal jaren een forse verschuiving van het aantal werkenden  
naar het zzp-schap. Belangrijkste reden voor zorgverleners om te kiezen voor het zzp-schap 
is een groot gebrek aan autonomie, waardering en flexibiliteit binnen een dienstverband. In 
plaats van het probleem bij de kern aan te pakken, dwingt dit kabinet zorgverleners terug in 
een achterhaald keurslijf” zegt Lex Tabak van SoloPartners, brancheorganisatie voor zzp’ers 
in de zorg.  
 
Verhoef en Tabak roepen het kabinet op nu eindelijk eens werk te maken van maatregelen 
die zzp’ers een volwaardige plek op de arbeidsmarkt geven met inbegrip van een 
fatsoenlijke rechtspositie en passende sociale voorzieningen i.p.v. opdrachtgevers en zzp’ers 
te dwingen tot werkgever- en werknemerschap. 
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