Aan de heer dr G. Zalm
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Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Den Haag, 28 juni 2017

Geachte heer Zalm,
De zelfstandigenorganisaties PZO, Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw hebben eerder een
brief gezonden aan informateur Schippers met de notitie “Zelfstandige ondernemers hebben
toekomst op de arbeidsmarkt”. Inmiddels is het ambtelijk rapport “Onderzoek Varianten
Kwalificaties Arbeidsrelaties” verschenen en ingebracht bij de formatie. Hierbij ontvangt u onze
reactie op de inhoud van dit rapport. Wij nemen afstand van de in het rapport genoemde
uitgangspunten en wijzen de aangedragen varianten op de Wet DBA af. Onze achterban verdient een
wettelijke positie als ondernemer en is volstrekt niet gebaat bij varianten, die voortborduren op een
verouderd arbeidsovereenkomstenrecht.
In onze notitie schetsen wij tevens op welke wijze het ondernemerschap wel kan worden geborgd en
gestimuleerd. Wij beschrijven daarin de inhoud en de werking van de Verklaring Zelfstandig
Ondernemer (VZO), een mogelijk bijbehorend fiscaal kader en een model voor afdekking van het
inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid.
Wij verzoeken u de formerende partijen in kennis te stellen van onze bijdrage en deze te agenderen
in de formatiebesprekingen. Als onafhankelijke zzp-organisaties hebben wij een representatieve
achterban van meer dan 150.000 zelfstandige ondernemers, die wij vertegenwoordigen in het
maatschappelijk debat. Wij nemen met deze inbreng het initiatief om op vernieuwende wijze het
ondernemerschap op de arbeidsmarkt te positioneren en wensen ook nauw betrokken te blijven bij
de technische uitwerking van onze voorstellen.
Wij wensen u en de betrokken partijen succes bij de formatie en hopen op een kabinet, dat het
ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan.
Hoogachtend,

Denis Maessen,
Voorzitter PZO

Maarten Post,
Voorzitter Stichting ZZP Nederland

Charles Verhoef,
Voorzitter Zelfstandigen Bouw
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