
Reactie op de Wet Minimumbeloning Zelfstandigen (Wmz) en de Wet Zelfstandigenverklaring. 

1. Het nare van de Wmz is dat het een minimum uurtarief wil garanderen voor laagbetaalden, 

die geen werknemer zijn, maar deze groep juist extra in de financiële problemen brengt. 

Deze groep heeft zelf vaak weinig invloed op de prijsvorming, al dan niet op basis van een 

uurtarief en is veelal niet in staat om zelf aan de complexe administratieve verplichtingen te 

voldoen. Uitbesteding van administratie brengt extra kosten met zich mee, die men op geen 

enkele wijze kan compenseren. Doet men dit toch zelf, dan is er kans op (onbedoelde) fouten 

en overtredingen, met als gevolg hoge boetes. Zo mist dit wetsvoorstel volledig haar doel. In 

plaats van hulp krijgen zij extra verplichtingen en met extra kosten te maken.  

 

2. Deze wet doet niks aan het voorkomen van onderbetaling aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Onderbetaling wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door 

schijnconstructies met sterke kenmerken van afhankelijkheid. De vraag is of dit ondernemers 

zijn. Dit wetsvoorstel doet niets aan het voorkomen van deze schijnconstructies en zal 

onderbetaling dan ook niet kunnen voorkomen. 

 

3. De wet mist dus haar doel én alle zelfstandig werkenden (ZZP’ers) worden opgezadeld met 

een complexe hoeveelheid extra administratie. Tijd waarvoor zij niet betaald krijgen. Niet 

alleen zelfstandigen krijgen extra administratie, ook hun opdrachtgevers. Zelfs particulieren! 

 

4. Volgens het regeerakkoord moeten zelfstandig ondernemers de ruimte krijgen om te 

ondernemen. Deze wet werkt dat tegen. Ondernemers moeten hun verdienmodellen 

aanpassen om de fixatie op het uurtarief te kunnen aantonen.  

 

5. Denk aan zelfstandigen zoals coaches en trainers. Zij werken niet op basis van uurtje-

factuurtje. Zijn werken met pakketten zodat er voor beide partijen weinig extra administratie 

nodig is. De opdrachtgever weet precies waar die aan toe is zonder naderhand met extra 

kosten te worden opgezadeld. Het is overduidelijk dat deze groep een uurtarief heeft van 

meer dan 16 euro exclusief btw. Een verdienmodel wat overhoop moet terwijl het goed 

werkt. 

 

6. Niet iedereen werkt voor een organisatie waar je maandelijks een factuur stuurt. Veel 

zelfstandigen sturen een factuur na de opdracht of traject. De extra eisen die worden gesteld 

aan de offerte en factuur zijn bijna onuitvoerbaar voor zelfstandigen die een totaal andere 

dienstverlening hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met online dienstverlening. Die 

moeten zich werkelijk in allerlei bochten wringen om zich aan de wet te houden, wat bijna 

onmogelijk is.  

 

7. De arbeidsmarkt verandert. Veel mensen ondernemen parttime, naast hun baan in 

loondienst. Waarom hen opzadelen met extra administratie die niet in verhouding staat tot 

hun werkzaamheden. 

 

8. Voor mensen met een chronische aandoening of beperking wordt het wéér moeilijker 

gemaakt om inkomen te vergaren. Er zijn zelfstandigen die naast hun uitkering als 

zelfstandige werken. Zij willen graag bijdragen aan de samenleving en voor een deel hun 

eigen inkomen vergaren. Zij worden nu onevenredig belast met extra administratie die 

nergens voor nodig is. 

 

 



9. Ook zijn er zelfstandigen (zonder uitkering) die gezondheidsproblemen hebben en waarvoor 

het zelfstandig ondernemerschap de enige mogelijkheid is om inkomen te vergaren. De 

energie die zij hebben willen ze in hun bedrijf stoppen. Zij zitten niet te wachten op extra 

administratie die geen enkel doel dient. 

 

10. Dit geldt ook voor ouders die noodgedwongen als zelfstandige werken omdat zij een 

zorgintensief kind hebben en deze zorg alleen met het ZZP-schap te combineren is.  

 

11. Er zijn al beroepen die gebukt gaan onder een zware administratieve last. Denk aan 

huisartsen. Zeker buiten de Randstad staat de huisartsenzorg onder druk. Zij zitten zeker niet 

op meer administratie te wachten bij het inhuren van zelfstandige werkende huisartsen. 

Deze wet maakt het voor de toch al vaak overbelaste huisartsen moeilijker. 

 

12. Voor andere zorgverleners die (deels) declareren bij zorgverzekeraars, is het helemaal 

onduidelijk. Zij belanden helemaal in een administratieve nachtmerrie. Enerzijds de 

verplichtingen van zorgverzekeraars en voor diensten die daarbuiten vallen de onduidelijke 

en complexe  wet. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die in groepsverband medisch fitness 

aanbiedt. Voor de cliënten is het onmogelijk te controleren wat het uurtarief van de 

fysiotherapeut is en zitten daar ook helemaal niet op  te wachten om dat te doen.  

 

13. Deze zeer complexe regelgeving zorgt voor nog meer onduidelijkheid voor alle 

opdrachtnemers en alle opdrachtgevers, waardoor grote problemen ontstaan in de 

uitvoering en de naleving van deze wetgeving. De groepen waarvoor deze wet bedoeld is, 

zijn klein.  

 

14. Door de Wet Zelfstandigenverklaring worden niet alleen zelfstandige ondernemers, maar ook 

“werknemers” die minimaal € 75/ per uur verdienen, uitgezonderd van loonheffing en 

premieafdracht door hun “opdrachtgevers”. Daarmee legaliseert de overheid 

schijnconstructies aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Dat is niet in het belang van 

zelfstandige ondernemers.  

 

15. De toch al overbelaste Belastingdienst krijgt er een volstrekt onuitvoerbare taak bij. 

 

16. Alle ondernemers, die niet tot de (beperkte) groep van laagbetaalden (€ 16) of 

hoogbetaalden (€ 75) horen, worden door deze wetgeving getroffen met nodeloze 

(administratieve) verplichtingen op straffe van hoge boetes. 

 

17. Voor het grootste deel van de zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers wordt in 

deze wetgeving geen rechtszekerheid geboden. Zij zijn aangewezen op een Webmodule, 

waarvan de uitkomst alle kanten op kan gaan. Ook de toepassing van deze Webmodule zal 

zorgen voor extra administratieve lasten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

 

18. Deze wetsvoorstellen voldoen in geen enkel opzicht aan de eisen van doelmatigheid, 

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 

 

19. Beide wetsvoorstellen bieden geen oplossing voor de bestaande problemen, beperken de 

ruimte voor ondernemers, werken in het nadeel van alle zelfstandige ondernemers en 

opdrachtgevers, ook particuliere klanten. Daarom dienen de Wet Minimumbeloning 

Zelfstandigen en de Wet Zelfstandigenverklaring niet te worden ingevoerd. 


