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Groningen, 19-12-2017

Geachte heer W. Koolmees,
Het Zelfstandigenforum, waarin Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland en
Zelfstandigen Bouw zich hebben verenigd, staat voor de belangen van zelfstandigen op de
arbeidsmarkt en in het sociaaleconomisch domein. Wij hebben met belangstelling kennisgenomen
van de inhoud van uw brief d.d. 15 december aan de leden van de Tweede Kamer en vragen uw
aandacht voor het volgende.
Het kabinet staat voor de belangrijke uitdaging om de uitwerking in wetgeving van de in de
regeringsverklaring beschreven doelstellingen met betrekking tot de modernisering van de
arbeidsmarkt en het pensioenstelsel te realiseren in het jaar 2018. U zoekt daarbij terecht draagvlak
bij sociale partners. Helaas is er naar uw oordeel op dit moment onvoldoende draagvlak voor een
allesomvattend sociaal akkoord bij de klassieke sociale partners.
Om de ambities van het kabinet op korte termijn handen en voeten te geven, is het naar onze
mening noodzakelijk om tot een breder draagvlak te komen. Een akkoord, waaraan ook de inbreng
van het Zelfstandigenforum een zinvolle bijdrage kan leveren. Onze zienswijze met betrekking tot de
modernisering van de arbeidsmarkt hebben wij eerder vervat in de notitie “Zelfstandige
ondernemers hebben toekomst op arbeidsmarkt” en in onze brief d.d. 7 augustus (zie bijgaand),
gericht aan informateur G. Zalm.
Wij streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarin alle werkenden op hun eigen wijze
maximaal kunnen participeren. Een maatschappij van werkenden waarin het belang van
arbeidsparticipatie zwaarder weegt dan de aard van het contract. In dat beeld ligt besloten, dat
zelfstandigen, die bewust gekozen hebben voor het ondernemerschap, ook rechtszekerheid
ondervinden voor het door hen te voeren duurzaam ondernemerschap. Waaronder voorzieningen
om inkomensrisico’s op eigen wijze als ondernemer af te kunnen dekken. Onze doelstellingen zijn in
lijn met de ambities van het kabinet. Wij hebben de overtuiging, dat onze inbreng een wezenlijke en
waardevolle bijdrage kan leveren aan de transitie naar een moderne arbeidsmarkt met een
evenwichtig pensioenstelsel. Tevens kan onze inbreng draagvlak bevorderen bij onze achterban van
meer dan 900.000 huishoudens.

U heeft een programma samengesteld met vijf samenhangende routes. Juist vanwege die
samenhang en het feit, dat zelfstandige ondernemers niet meer zijn weg te denken uit de
arbeidsmarkt, willen wij actief deelnemen in het proces, dat moet leiden tot eensgezindheid, zodat
een breder draagvlak ontstaat voor de kabinetsplannen. Wij zien uw uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek met oriëntatie op de procesroutes in uw programma gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Denis Maessen,
Voorzitter PZO

Maarten Post,
Voorzitter Stichting ZZP Nederland

Charles Verhoef,
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

Bijlagen:
- brief d.d. 7 augustus 2017 gericht aan informateur G. Zalm
- notitie “Zelfstandige ondernemers hebben toekomst op arbeidsmarkt”
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