
   
 
 
 
Aan de voorzitter en leden van de vaste commissie  
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
        Den Haag, 26 juni 2018 
 
Geachte dames en heren, 
 

De zelfstandigenorganisaties PZO en Stichting ZZP Nederland hebben met interesse kennisgenomen 

van de brief van 22 juni jl. van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 

Staatssecretaris van Financiën. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om een aantal punten 

onder uw aandacht te brengen ten behoeve van het algemeen overleg van 27 juni as. 

Algemeen 

De constatering in deze brief dat het uitwerken van gedegen en breed gedragen maatregelen 

“werken als zelfstandige” geen eenvoudige opgave is, onderschrijven wij. De nationale en 

internationale wetgeving is soms verouderd, complex en niet altijd goed op elkaar afgestemd. De 

steeds groter wordende rol van zelfstandigen op de arbeidsmarkt vraagt om goede afstemming van 

wetgeving. 

Armoede op de arbeidsmarkt 

Zoals inmiddels iedereen erkent is de arbeidsmarkt aan sterke veranderingen onderhevig. Binnen 

deze veranderende arbeidsmarkt gaat het met de meeste mensen goed, maar er is ook een kleine 

groep werkenden die het om uiteenlopende redenen moeilijk vindt om mee te komen. Dat betreft 

nadrukkelijk niet alleen zelfstandigen, maar het gaat om een veel bredere groep werkenden en is 

daarmee een maatschappelijk vraagstuk. PZO en ZZP Nederland volgen het kabinet hierin dat deze 

groep aandacht behoeft, en zijn bereid mee te denken aan een breed gedragen maatschappelijke 

oplossing en die oplossing nadrukkelijk niet te zoeken in de afbakening van het tarief.  

Afbakening tarief 

Aangezien het met de meeste zelfstandigen goed gaat, is de gekozen afbakening in tarief ongelukkig. 

De grootste groep zelfstandigen werkt niet tegen het in het Regeerakkoord genoemde lage noch 

hoge tarief, maar zij worden door deze afgrenzing wel met de grootste onrust en administratieve 

lasten geconfronteerd. PZO en ZZP Nederland pleiten er daarom ook voor om het onderzoek naar de 

mogelijkheden van de ondernemersovereenkomst naar voren te halen en juist nu al te beginnen met 

het zoeken naar de integrale oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek.  

 

 

 



   
 
Wij zijn bereid en er van overtuigd dat wij daaraan een constructieve bijdrage kunnen leveren.  

Hoogachtend, 

      

Denis Maessen      Maarten Post 

Voorzitter PZO      Voorzitter Stichting ZZP Nederland 


