
Bij deze twee kanttekeningen over de mail. 
 
Ik zet vraagtekens bij de stelling dat er in het publieke debat een oververtegenwoordiging is 
van ‘de zogenoemde schijnzelfstandige’. De groep die zich in mijn beleving het meeste roert 
zijn de zelfredzamen, denk maar aan alle gelobby rondom de wet DBA, die komt echt af van 
zelfstandigen die zich goed redden en zeker niet ‘schijn’ zijn.  
Bovendien is die kwalificatie onhelder, zie wat Van den Born daar zelf over zegt. Eigenlijk is 
juridisch de enige schijnzelfstandige degene die de zelfstandigenaftrek claimt terwijl hij de 
facto maar een of twee opdrachtgevers bedient. Oftewel, hij presenteert zich als zelfstandig 
maar is juridisch werknemer. Over de aantallen van die groep weten we niet zoveel, er zit 
bijvoorbeeld ook een flink segment werkenden uit MOE landen bij, die als ‘zelfstandig’ te werk 
gesteld worden en feitelijk puur (uitgebuite) want onderbetaalde werknemers zijn. 
Voor deze discussie denk ik dat je moet wegblijven van die term, hij werkt verwarrend en je 
hebt hem ook niet nodig. Een echte schijnzelfstandige is werknemer en kan bij AO terecht bij 
zijn opdracht- pardon werkgever voor loondoorbetaliing, bij het UWV voor vangnet-ZW en 
eventueel aansluitend de Wia. De problematiek van de ‘onzichtbare' schijnzelfstandigen aan de 
onderkant is weer van een andere orde. Hier ligt een handhavingsvraagstuk.  
 

Tweede kanttekening betreft de stelling over het afwijzen van iedere vorm van verplichting. De 

meeste zijn hier idd tegen, maar bij degenen die niet afsluiten, bijvoorbeeld omdat ze te weinig 

verdienen, zit wel degelijk een substantieel deel dat stiekem zou wensen dat die zorg bij hen wordt 

weggenomen. Dat blijkt bv uit vergelijkend onderzoek, ik verwijs naar het proefschrift van Daniel 

Dekker. Maar opnieuw is de vraag hoe hard die zich in dit debat roert. Ook omdat veel van hen nog 

slechte herinneringen hebben aan het voormalig Waz-dossier, dus watch out what you wish for…. Ik 

zou dat een mooie onderzoeksvraag vinden om de tanden eens op stuk te bijten. 

 

En verderlink naar een blog die ik enige tijd geleden over het onderwerp schreef 

https://020ar.nl/2016/12/13/arbeidsongeschiktheid-en-zelfstandige-arbeid-een-publieke-

verantwoordelijkheid/ 
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