
voor ondernemende vakmensen

ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke 
ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen 
Zonder Personeel in Nederland. Doelstelling 
is het bevorderen van het ondernemerschap 
voor kleine zelfstandigen. Inmiddels zijn meer 
dan 53.000 zelfstandigen aangesloten bij onze 
ondernemersorganisatie. 

COLLECTIEF VOORDEEL
Je kunt geld besparen, tot wel honderden 
euro’s, omdat je gebruik kunt maken van 
collectieve kortingen die worden geboden 
op o.a. verzekeringen en andere zakelijke 
producten en diensten zoals telefonie 
en internet, een gratis tankpas, (online) 
boekhoudpakketten en nog veel meer. ZZP 
Nederland kiest daarbij alleen hoogwaardige 
partners, handig want dit scheelt jou veel 
uitzoekwerk.

EIGEN VERZEKERINGSKANTOOR 
Naast de informatie en het voordeel heb je 
op het gebied van verzekeringen aan ZZP 
Nederland een goede partner. ZZP Nederland 
heeft namelijk een eigen verzekeringskantoor in 
huis, met volledige vergunning. Niet afhankelijk 
van maatschappijen en niet afhankelijk van het 
verkoopresultaat adviseren de mensen van ZZP 
Nederland Verzekeringen jou objectief.

BELANGENBEHARTIGING 
Tenslotte sluit jij je aan bij de grootste 
belangenvereniging voor zzp’ers (meer dan 
53.000 abonnees!). Wij behartigen jouw 
belangen op hoog politiek niveau. Daarbij zijn 
wij een graag geziene gesprekspartner op 
ministeries en in “politiek Den Haag”.

INHOUD BASISABONNEMENT 
Voor € 22,50 per 12 maanden (excl. btw) krijg 
je o.a.:
• Gratis gebruik Helpdesk (voorlichting & 

advies) 
• Gratis opdracht- en modelovereenkomsten
• Gratis algemene voorwaarden

• Gratis digitale nieuwsbrief
• Gratis boekhoudcursus
• Korting op diverse verzekeringen
• Korting op diverse boekhoud- en 

administratieproducten
• Korting op mobiliteits- en reisproducten
• Korting op juridische diensten en 

producten

JURIDISCH ADVIES EN RECHTSHULP 
Met het juridisch adviesabonnement kan je 
op ieder moment, zonder extra kosten, advies 
vragen aan onze juristen, die gespecialiseerd 
zijn in ondernemingsrecht. Ook kan je 
contracten voorleggen, overeenkomsten laten 
verifiëren etc.

• € 90,- per jaar (excl. btw) voor juridisch 
advies

• Juridisch advies bij geschillen, kennis over 
wetgeving 

• Second opinion voor overeenkomsten etc.
• Zeer scherp tarief voor (externe) juridische 

rechtshulp (wat niet onder advies valt)

KLACHTENREGELING/
GESCHILLENINSTANTIE ZORG 
Voor € 50,- per jaar (excl. btw) bieden we jou 
een onafhankelijke klachtenregeling en erkende 
geschilleninstantie in de zorg. Te gebruiken 
voor zorg die valt onder de Wkkgz, Wzd, Wvggz 
en de Jeugdwet.

www.zzp-nederland.nl   |    085-3032878    |    info@zzp-nederland.nl

Neem snel een kijkje 
op de website!

ONDERNEMEN
IS EEN VAK
APART
wij helpen je op weg!



WET DBA:
Vier jaar geleden werd nog een 
streven naar een wettelijke 
definitie van de zelfstandige in het 
vooruitzicht gesteld. Het komende 
kabinet komt op dit vlak niet verder 
dan een doorontwikkeling van een 
webmodule, die de pilotfase nog 
niet is ontstegen.

AFBOUWEN 
ZELFSTANDIGENAFTREK:
De zelfstandigenaftrek wordt 
vanaf 2023 met stappen van 650 
euro teruggebracht tot 1200 euro 
in 2030. Zelfstandigen krijgen 
compensatie via de verhoging van 
de arbeidskorting.

www.zzp-nederland.nl   |    085-3032878    |    info@zzp-nederland.nl
Neem snel een kijkje 

op de website!

ZZP ONDERWERPEN
IN HET REGEERAKKOORD

VERPLICHTE AOV VOOR 
ZELFSTANDIGEN
Er komt een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor alle zelfstandigen, die 
zo wordt vormgegeven dat 
oneerlijke concurrentie en te grote 
inkomensrisico’s voor individuen 
worden voorkomen. 

WAT IS ONS IDEE BIJ HET REGEERAKKOORD?

Onze doelstellingen zijn er op gericht dat er beleid wordt ontwikkeld dat ertoe leidt dat:

• Alle werkenden toegang krijgen tot en bijdragen aan collectieve basisvoorzieningen op het 
gebied van arbeidsongeschiktheid, oude dag en ontwikkeling;

• Er meer fiscaal evenwicht komt tussen werkenden, zodat concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden minder aantrekkelijk wordt gemaakt;

• Er een fiscale mogelijkheid komt voor vermogensopbouw (buffervorming) ten aanzien 
van bedrijfs- en inkomensreserves, zodat duurzaam ondernemen en eigen regie in het 
(aanvullend) afdekken van sociale en ondernemersrisico’s wordt gestimuleerd.

• Zelfstandigen vanuit een eigen wettelijke positie hun ondernemerschap vorm kunnen 
geven;

• Een zelfstandig ondernemer is iemand die:

Werk toe naar een bredere basis van minimale collectieve voorzieningen voor alle 
werkenden, ongeacht rechts- of contractvorm.
Organiseer als overheid verplichte premieafdracht voor bovenstaand stelsel van 
basisvoorzieningen voor iedereen die inkomsten uit arbeid (box 1) genereert; 
Voer voor het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid een basisvoorziening voor 
alle werkenden in, in plaats van een verplichte AOV-verzekering voor zzp’ers. 

• Zelfstandigen een onafhankelijke, gelijkwaardige plek krijgen aan de maatschappelijke 
overlegtafels.

BELEIDSGROEP VERBETERING ONDERHANDELINGSPOSITIE ZELFSTANDIGEN.
Stichting ZZP Nederland is in overleg met verschillende aangesloten beroepsorganisaties over 
mogelijke oplossingsrichtingen om de onderhandelingspositie van zelfstandigen te verbeteren.

op onafhankelijke wijze een inkomen verwerft; 
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het eigen resultaat (levering en kwaliteit); 
voldoende winst maakt om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien; 
in staat is om een buffer op te bouwen voor bedrijfsrisico’s en toekomstige 
inkomensrisico’s adequaat afdekt (via voldoende vermogen, verzekeringen, 
voorzieningen). 
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