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De zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” 

Op 16 november 2020 is de inmiddels zesde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ verschenen. De 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën delen de huidige 

stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de maatregelen op het gebied van ‘werken als 

zelfstandige’. 

De webmodule die in het vijfde voortgangsbrief werd genoemd, is verder uitgewerkt.  

Pilot webmodule 

Het kabinet ontwikkelt met de webmodule een instrument om opdrachtgevers en -nemers duidelijkheid 

en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Eerder had het kabinet 

het plan om dit najaar al een pilot te starten met de webmodule. Dit is niet haalbaar gebleken. Naar 

verwachting start de pilot op 11 januari 2021 en duurt deze in ieder geval zes maanden. De bedoeling is 

dat in de zomer van 2021 de pilot zal worden geëvalueerd, zodat daarna de besluitvorming over de 

eventuele definitieve introductie van de webmodule kan plaatsvinden.  

De definitieve besluiten worden niet alleen gebaseerd op de evaluatie van de pilot, maar ook op de 

uitkomsten van het brede maatschappelijke gesprek, de mogelijkheden voor misbruik en oneigenlijk 

gebruik, de mogelijke handhaving en de gevolgen voor uitvoeringsinstanties. Het is dus op dit moment 

niet zeker dat de webmodule uiteindelijk wordt ingevoerd.  

De pilot is bedoeld om inzicht te krijgen op de werking van de webmodule en wat deze kan betekenen in 

de praktijk. Getest wordt of de webmodule opdrachtgevers helpt bij het krijgen van duidelijkheid over de 

aard van de arbeidsrelatie en ook bij het vormgeven van de arbeidsrelatie. De bedoeling is dat de 

webmodule voor zover mogelijk een indicatie geeft van de arbeidsrelatie, waarbij de volgende 

antwoorden mogelijk zijn: 

• Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht. 

• Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) 

dienstbetrekking. 

• Geen oordeel mogelijk: Op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van 

werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.  

Belangrijk is dat deze uitkomsten ten tijde van de pilot geen juridische status hebben. Zodoende kunnen 

opdrachtgevers geen zekerheid ontlenen aan de uitkomsten van de webmodule. De pilot fungeert als 
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voorlichtingsinstrument. De pilotfase kan daarnaast behulpzaam zijn bij het verbeteren van de 

webmodule voordat deze definitief wordt ingezet en juridische consequenties krijgt.  

De vragenlijst in de webmodule wordt anoniem ingevuld. Hierdoor is het niet bekend wie de webmodule 

invult. Er worden geen privacygevoelige gegevens (waaronder bijvoorbeeld het IP-adres) geregistreerd 

of opgeslagen. De informatie is dan niet herleidbaar naar de invuller. 

Het kabinet acht het van belang dat de vragen uit de vragenlijst en de bijbehorende antwoordopties zo 

duidelijk mogelijk zijn. Vandaar dat de vragen uitgebreid worden toegelicht. Daarnaast wordt een 

helpdesk opgericht. Deze is uitsluitend bedoeld voor vragen over de interpretatie van de vragen en 

antwoorden in de webmodule. 

Om de ervaringen achteraf te meten, wordt informatie verzameld voor de evaluatie. Deze informatie kan 

onderverdeeld worden in vier clusters: expliciete mate van tevredenheid van gebruikers, impliciete mate 

van tevredenheid van gebruikers, externe beoordeling en gevolgen voor de uitvoering. Het kabinet wil 

aan de hand van de gegeven antwoorden bij de evaluatie weten of de webmodule een verduidelijking 

geeft van de arbeidsrelatie.  

Breed maatschappelijk gesprek 

Het kabinet vindt het belangrijk, dat een breed maatschappelijk gesprek wordt gevoerd over de wijze 

waarop wordt gewerkt en in hoeverre bepaalde werkwijzen zich al dan niet lenen om buiten 

dienstbetrekking te werken. Zij zijn zich hierbij bewust van de huidige situatie rondom het coronavirus. In 

veel sectoren en branches is daardoor sprake van een uitzonderlijke situatie. Desondanks is het kabinet 

toch voornemens om parallel aan de pilotfase, het maatschappelijk gesprek weer op te pakken.  

Toezicht en handhaving 

Eerder gaven wij aan dat het kabinet dit najaar een beslissing zou nemen over het zogenoemde 

handhavingsmoratorium. Omdat de afbouw van het moratorium is gekoppeld aan de invoering van 

nieuwe wetgeving is handhaving – behalve voor kwaadwillenden en op het moment dat aanwijzingen 

niet worden opgevolgd – opnieuw uitgesteld tot zeker 1 oktober 2021.  

Informatie 

Op het moment dat meer informatie bekend is over het werken als zelfstandige, dan brengen wij je 

hiervan graag op de hoogte. 

Voor nadere informatie betreffende het werken als zelfstandige kun je ook contact opnemen met een 

van onze fiscaal adviseurs.  


