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Position Paper Negatieve effecten Wet DBA   

 
Zijne Excellentie, geachte heer Wiebes,  

U heeft de NVJ uitgenodigd op donderdag 27 oktober voor een gesprek naar aanleiding van de brief 

van de NVJ (gedateerd 27 september) over de negatieve effecten van de Wet DBA.  

De NVJ, FNV en Platform Makers, stellen dat niet de Wet DBA maar het risicomijdend gedrag van 

opdrachtgevers het probleem is. Zo wordt er door omroepen en uitgevers massaal gekozen voor 

payroll-constructies, terwijl dat geen vereiste is, en de werkzaamheden van ingehuurde freelancers 

daarvoor geen aanleiding geven.  

Om te voorkomen dat zelfstandigen van deze ontwikkeling de dupe worden doen de NVJ, FNV en 

Platform Makers het volgend appel op u en op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Lodewijk Asscher:  

 Verbied payrollconstructies  

 Richt een stakeholderscomité op die de meldingen bij het meldpunt Wet DBA samen kunnen 

oppakken 

De NVJ en de FNV zullen op hun beurt de payrollklachten bij hun achterban bundelen  en de 

verschillen per sector in kaart brengen. Uiteraard zullen we u hierover informeren.  

Verder ter uwe informatie de NPO heeft niet met de NVJ willen overleggen over de consequenties 

van de Wet DBA. Evenmin heeft de NPO samen met de NVJ willen werken aan 

Modelovereenkomsten voor freelancers bij de omroep. Dit staat op gespannen voet met de 

Mediawet (art.2.2. lid 2.g): ‘het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van 

normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van de landelijke publieke media-

instellingen’.  

Wij verzoeken u daarom dringend om de NPO op te roepen om samen met de NVJ en de 

Belastingdienst te werken aan een Modelovereenkomst voor freelancers bij de omroep. De 

goedgekeurde NVJ Modelovereenkomst ‘Algemeen geen werkgeversgezag’  kan hierbij leidend zijn.  

De NVJ meent verder dat zelfstandige journalisten die kort en in teamverband werken voor  TV/film 

en radio met een Modelovereenkomst zouden moeten werken. Veel zelfstandige journalisten 

worden ingeschakeld om aan een enkele uitzending mee te werken van een bepaald programma. Zij 



ontkomen er soms niet aan om op een redactie te werken. Voor deze groep journalisten wil de NVJ, 

het liefst samen met de NPO,  een Modelovereenkomst aan de Belastingdienst ter goedkeuring 

voorleggen. Een Modelovereenkomst die recht doet aan de dagelijkse praktijk en vrij 

ondernemerschap in de mediawereld.  

Wij vernemen graag van u of u en vicepremier Lodewijk Asscher zich kunnen en willen inspannen om 

payroll te verbieden en of u de NPO wil oproepen om samen met de NVJ en de Belastingdienst te 

werken aan een modelovereenkomst voor freelancers bij de omroep.   

 

Hoogachtend,  
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