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Drie on-onderhandelbare punten in het ZZP-beleid 
 

Zelfstandigen zonder personeel zijn als ondernemers voor Nederland van onschatbare waarde. Zij 

leveren een belangrijke bijdrage aan economie en samenleving. Zij creëren waarde voor hun klanten 

door hun motivatie, flexibiliteit, vakkennis en klantgerichtheid. Dat doen zij voor eigen rekening en 

risico. Daarvoor moeten zij de erkenning krijgen die zij verdienen.  

 

ONL voor Ondernemers heeft daarom drie on-onderhandelbare punten in het ZZP-beleid: 

1. ZZP’ers zijn ondernemers 

2. Ondernemen moet lonen – blijf van de ZZP-portemonnee af  

3. Geef ZZP’ers de erkenning die zij verdienen  

 

1. ZZP’ers zijn ondernemers 

Zelfstandigen zonder personeel werken voor eigen rekening en risico. Zij creëren hun eigen kansen 

en kiezen zelf hoe zij hun onderneming inrichten. Inherent daaraan is dat zij zelf kiezen voor welk 

tarief zij werken, op basis van de waarde die zij toevoegen en de verhoudingen op de markt van 

vraag en aanbod. 

Conclusie: Stop met over ZZP’ers te praten alsof het werknemers zijn.  

 

2. Ondernemen moet lonen – blijf van de ZZP-portemonnee af  

Zelfstandigen zonder personeel werken hard en accepteren hun ondernemersrisico. Zij treffen zelf 

voorzieningen voor periodes waarin zij geen inkomen kunnen genereren. Die mentaliteit moet lonen. 

Belastingregels moeten ZZP'ers ondersteunen in plaats van dwarszitten. Fiscale faciliteiten moeten 

hen compenseren voor het financiële nadeel dat zij ondervinden ten opzichte van werknemers die 

collectief verzekerd zijn. 

Conclusie: De zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten staan niet ter discussie.  

 

3. ZZP’ers moeten de erkenning krijgen die zij verdienen 

Zelfstandigen zonder personeel bieden de expertise en flexibiliteit waar de Nederlandse economie 

naar snakt. Tijdens de crisis hebben zij de klappen opgevangen. In plaats van hun hand op te houden 

hebben zij hun eigen werkgelegenheid gecreëerd. Toch worden zij door de politiek continu in 

onzekerheid gehouden. Het wordt tijd dat de overheid pal achter deze ondernemende vakmensen 

gaat staan. 

Conclusie: ZZP’ers krijgen op 1 januari een brief waarin onze minister-president hen bedankt voor 

hun inzet, voor hun belastingafdrachten, en voor hun bereidheid hun eigen boontjes te doppen. 
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