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Datum 16 januari 2017 
Betreft Uitstel handhaving Wet DBA 

Beste meneer/mevrouw, 

Ministerie van Financiën 

De handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt 
opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de 
herijking van de arbeidswetgeving. Over deze periode worden geen boetes of 
naheffingen opgelegd. Dit is op 18 november in een brief aan de Tweede Kamer 
bekend gemaakt. 

In deze brief wil ik u verder informeren over wat dit voor opdrachtgevers en 
zzp'ers betekent. 

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving 

Het afschaffen van de VAR, per mei 2016, heeft bij opdrachtgevers en zzp'ers voor 

onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer - zoals in de tijd 

van de VAR - gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake 

was van loondienst. Opdrachtgevers en zzp'ers zijn nu samen verantwoordelijk 
voor de manier waarop zij samenwerken. De regels (arbeidswetgeving) die 

bepalen of u in loondienst bent of niet zijn niet veranderd. Wel is veel zichtbaarder 

geworden wanneer er volgens deze regels sprake is van loondienst. 

Veel zzp'ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij 
het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een 

belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet 

DBA. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de 
arbeidswetgeving onder de loep nemen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de 

criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter 

of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het 
onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen. 
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