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An a l y s e

Politiek schisma

Als het om zzp’ers gaat,

denken PvdA en VVD aan

heel verschillende typen

ondernemers. Dat zit

hervormingen in de weg.

De z z p’er van de VVD is heel

anders dan die van de PvdA
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Door onze redacteuren

Petra de Koning en

Philip de Witt Wijnen

E
r zijn misschien wel honderd
soorten zzp’ers. Maar de re-
gering Rutte II, hoor je in de
Haagse wandelgangen, kent
er vooral t wee: de ‘Roder ick-
je s’ of de ‘Ru t ge r s ’ van de

VVD en de ‘Harry ’s’ van de PvdA. De inte-
rim-managers, financieel experts, grafisch
ontwerpers – VVD-fractievoorzitter Halbe
Zijlstra zou hen het liefst met rust laten.
Van hem mogen ze ook alle fiscale voorde-
len houden die bij het zzp-bestaan horen.

Uit onderzoek van interim-manage-
mentbureau Schaekel&Partners, samen
met Nyenrode en TNO, blijkt vandaag dat
het met de top-zzp’ers (zoals de zelfstandi-
ge interimbestuurders) heel goed gaat:
sinds het begin van de crisis in 2008 wa-
ren er nog niet zoveel van de 727 onder-
vraagden aan het werk als nu, bijna drie-
kwart, ze verdienen steeds meer en ze zijn
optimistisch over de toekomst.

Maar de metselaars die zijn ontslagen en
daarna voor hetzelfde werk worden inge-
huurd als zelfstandige? Omdat hun baas ze
dan niet hoeft door te betalen als ze door
hun rug gaan? Daar heeft vooral de PvdA
het moeilijk mee. Moet de overheid zulke
z z p’ers helpen met belastingaftrek, als ze
juist dáárdoor zo goedkoop worden – en
ook omdat ze zich vaak niet verzekeren te-
gen arbeidsongeschiktheid?

En wat die optimistische zelfstandige in-
terimmers betreft: uit de enquête komt
ook dat oudere top-zzp’ers graag in vaste
dienst willen werken.

In opdracht van Rutte II is er
een jaar lang onderzoek ge-
daan naar zzp’ers, door ambte-
naren en experts van het CPB. In
Nederland groeit die groep veel
harder dan in andere westerse lan-
den. Het zijn er nu bijna een miljoen en
door hun fiscale voordelen kosten ze de

overheid veel geld. Uit SCP-studies blijkt
dat veel van hen gelukkig zijn – dat ze g ge n
ze in elk geval – maar ook dat een flink deel
van hen in armoede leeft. Dat zal er niet
beter op worden als ze oud zijn. Zzp’ers
sparen vaak niet voor hun pensioen.

Ambtenaren en politici zeggen publieke-
lijk dat ze nog wachten op de uitkomst van
dat onderzoek, in werkelijkheid ligt het al
een week of drie op de bureaus van drie
ministeries (Economische Zaken, Sociale
Zaken, Financiën) en bij premier Rutte.

Het probleem is niet het onderzoek zelf,
dat volgens ingewijden alles keurig op een
rij zet en beschrijft wat de overheid kan
doen om het aantal zzp’ers te verminderen
of risico’s te verkleinen. Het probleem
is politiek: hoe kun je nieuw beleid
bedenken als de ene regeringspartij
in de zzp’ers vrije ondernemers ziet en
de andere vooral aandacht wil voor het
tegengaan van s ch i j n zelfst andigheid?

De PvdA hoopt dat nieuwe plannen voor
z z p’ers onderdeel kunnen worden van het
nieuwe belastingstelsel waar Rutte II aan
werkt. Je zou de lasten op laagbetaald werk
flink kunnen verlichten en tegelijk het zzp-
schap wat minder aantrekkelijk kunnen
maken door zelfstandigen te verplichten
om zich op zijn minst een beetje te verzeke-
ren tegen arbeidsongeschiktheid. VVD’ers
doen er luchtig over: we kunnen de zzp
‘d o e n’ in de belastinghervorming, we kun-
nen het ook niet doen. En: „Misschien ko-
men we er wel helemaal niet uit.”

A d ve r t e n t i e

De gouden regels van Google
Voor managers en leidinggevenden,

geschreven door de HR-manager van het jaar.
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U zat met VVD’er Anne Mulder in het besloten Ledenres-
taurant. Achterkamertjesoverleg?
„Nee hoor. Ik trof Anne na afloop van een hoorzitting van
de commissie Sociale Zaken. We zijn schoolvrienden van
het Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Was leuk
om weer eens bij te praten.

U bent ondernemer. Bent u VVD’er ?
„Ja, we zijn van dezelfde politieke kleur. Ik adviseer zo nu
en dan de VVD-partijcommissie Sociale Zaken. Maar het is
toevallig dat mijn oud-klasgenoot die portefeuille heeft.”

Wat bracht u bij die hoorzitting?
„Dat ging over de toekomst van de cao. Is die hoogmis van
de polder voorbij? En zo ja, wat komt ervoor in de plaats?
Als ondernemer in de schoonmaaksector was ik jarenlang
onderhandelaar bij cao’s. Maar ik zat er ook als voorzitter
van de regionale afdeling VNO-NCW Midden, waarmee ik
wat meer bedrijven vertegenwoordigde.”

Wat was uw oproep?
„Het paritaire overleg, het polderen, moet absoluut door-
gaan, maar wel op de hoofdlijnen: op loon en pensioen. Op
details zouden bedrijven of regio’s veel meer vrijheid moe-
ten hebben, bijvoorbeeld over extra vrije dagen of onkos-
tenvergoeding. Een cao beslaat nu al gauw honderd pagi-
n a’s. Dat mag wel een onsje minder.”

En, hebt u de Kamer kunnen overtuigen?
„Iedereen, zo was m’n indruk, ziet wel dat het anders
moet, maar dat de cao als middel en de algemeen verbin-
dendverklaring ervan nog wel heel nuttig zijn om concur-
rentiestrijd op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Dat zou
voor mijn sector een heel slecht scenario zijn – dan stort het
bruto uurloon met zeker 20 procent in.
„Ik richtte mijn verhaal vooral tot de rechterflank van de
Kamer. Die is namelijk veel kritischer tegenover cao’s dan
ik als ondernemer. Tegen hen zei ik – en ik herhaalde het
nog bij het broodje met Anne: bezint eer ge begint. Gooi de
cao nog niet weg voor we iets anders hebben gevonden.”

Ziet de politiek u niet als rechtse lobbyist?
„Alle vijf regiovoorzitters van VNO-NCW zijn geen professi-
oneel lobbyist. We zijn zelf ondernemer, staan met de po-
ten in de klei. In Den Haag ben je dan al snel een witte raaf
uit dat wereldje. De meeste lobbyisten worden voor hun
standpunten immers betaald. Ik schenk mijn vaste vergoe-
ding van 5.000 euro per jaar aan het goede doel.”

U bent dus eerder bondgenoot van links?
„Ja, met hen ben ik het op cao-vlak vaak eens.”

Zo wordt u nooit gevraagd voor de programmacommis-
sie of andere functies bij uw eigen partij.
„Zou het? Ook de VVD heeft een sociale paragraaf. Ik denk
dat Anne me nog wel eens zal bellen hoor.”

Philip de Witt Wijnen

Voor Den Haag ben ik een
witte raaf uit lobbywereld

De Tweede Kamer wordt dagelijks overspoeld

door zakenmensen. Wie zijn het en wat willen zij?

Wie Jacco Vonhof

Is Eigenaar schoonmaakbedrijf Novon, Zwolle

Le e f t i j d 45 jaar

Wa n n e e r Woensdag 27 mei

F
O
T
O
 D
A
V
ID
 V
A
N
 D
A
M

Vijf dilemma’s rond
zelfstandigen

De PvdA wil uitbuiting van
zelfstandigen voorkomen.
Maar de VVD wil vrijheid van
ondernemers niet beperken.

1Fiscale douceurtjes
Elke aanstaande zzp’er kan ze zo

vinden op internet: de aftrekposten
voor ondernemers. Hoe meer je daar-
mee als zelfstandige je winst kunt
drukken, hoe minder belasting je be-
taalt – en hoe meer je dus overhoudt.
Van de startersaftrek (mét en zónder
arbeidsongeschiktheid) tot de mkb-
winstvrijstelling, van de willekeurige
afschrijving tot – de meest bekende,
want voor iedereen geldende – zelf-
standigenaftrek. Het zijn de fiscale
douceurtjes, bedoeld om bedrijvig-
heid (en dus werkgelegenheid) aan te
m o e d i ge n .

In 2013 liep de schatkist alleen al
door de zelfstandigenaftrek zo’n 1,7
miljard euro mis. En: zzp’ers hebben
door dit soort regelingen een oneven-
redig belastingvoordeel ten opzichte
van gewone werknemers. Uit de eer-
ste ‘ideeënbrief ’ van staatssecretaris
Eric Wiebes (Financiën, VVD) over
een nieuw belastingstelsel: een zelf-
standig ondernemer (zonder bv) die
24.000 euro winst maakt, heeft een
belasting- en premiedruk van 8 pro-
cent. Die ligt voor een werknemer in
loondienst met eenzelfde bruto jaar-
salaris op 26 procent.

2De risico’s
Als je in de WW zit, mag je zzp’er

worden en 26 weken je uitkering hou-
den. Als het lukt met je bedrijf, moet
je het later wel terugbetalen. De risi-
c o’s die je daarna nog loopt, draag je
alleen. Het is de bedoeling dat je –
door de fiscale voordelen – geld over-
houdt om je te verzekeren tegen ar-
beidsongeschiktheid of ziekte en om
te sparen voor je pensioen.

Als je dat niet doet, ben je voor op-
drachtgevers goedkoper. Als je het wel
doet, loop je de kans dat je jezelf uit de
markt prijst. Volgens het CPB vinden
z z p’ers die zich wel willen verzekeren,

de keuze tussen ‘pensioenproduc ten’

en het soort verzekering soms zo inge-
wikkeld, dat ze kiezen voor de ‘stille
optie’: je vermijdt de actie die je moet
ondernemen om je te verzekeren. En,
zegt het CPB: mensen hebben de nei-
ging tot irrationeel gedrag. Dat over-
komt mij niet, denken ze.

De overheid zou zzp’ers kunnen
verplichten om een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering te nemen. Je
kan ook een standaardverzekering
aanbieden die zo werkt, dat een
z z p’er actief iets moet doen om er on-
deruit te komen.

3Arbeidsvoor waarden
Werkgevers die zzp’ers inhuren,

kunnen niet rekenen op de loyaliteit
die je mag verwachten van een vaste
werknemer. Zzp’ers zijn meestal wel
goedkoper. Hun tarief mag onder het
wettelijk minimumloon liggen. Werk-
gevers hoeven ook niet mee te beta-
len aan sociale verzekeringen of pen-
sioenopbouw van zzp’ers, ze hoeven
geen ontslagvergoeding te betalen en
ook geen salaris bij ziekte.

Rutte II kan ervoor kiezen om de
werkgeverslasten bij vaste dienst om-
laag te brengen en iets te veranderen
aan de verplichte doorbetaling bij
ziekte (nu twee jaar). Tegelijk zou er
een minimumtarief voor zzp’ers kun-
nen komen, zoals het wettelijk mini-
mumloon. Het CPB verwacht dat dat
vooral ten koste zou gaan van werk
voor laagopgeleide zzp’ers, die dan te
duur worden.

En het ontslagrecht? Volgens het
CPB leidt een strikte ontslagbescher-
ming tot meer z z p’ers, omdat werkge-
vers niet al te vast willen zitten aan
werknemers. Onderzoekers van het
Verwey-Jonker Instituut denken dat
werknemers die geen risico lopen
omdat hun baan zo fijn vast is, ook
niet snel de stap zetten om zelfstandig
te worden – en dan komen er dus min-

der z z p’ers.

4Duidelijke afspraken met op-
d ra c h t geve r s

In de strijd tegen schijnzelfstandig-
heid heeft staatssecretaris Wiebes
een bureaucratisch front geopend –
vooral tegen malafide werkgelegen-

heid. Hij wil dit jaar nog de Verklaring
Arbeidsrelatie (de zogenoemde ‘VA R-
verklar ing’) laten vervangen door mo-
delcontracten die zzp’ers samen met
hun opdrachtgevers moeten opstel-
len. Het eerste doel, net als bij de
VAR: duidelijk maken dat de op-
drachtgever geen sociale premies
hoeft af te dragen en loonbelasting
hoeft in te houden. Maar omdat bij de
VAR alleen de zelfstandige hiervoor
verantwoordelijk was, werkte dat
schijnzelfstandigheid in de hand.
Werkgevers konden hun werknemers
ontslaan om ze als zelfstandigen weer
in te huren – mét VAR-verklaring maar
zónder al die sociale lasten.

Voor de nieuwe contracten is zowel
opdrachtgever als zzp’er verantwoor-
delijk. Voor de Belastingdienst zijn ze
gemakkelijker te controleren en te
hanteren voor naheffingen: per be-
drijf één contract voor meerdere zelf-
st andigen.

5Onder wijs
Docenten van de basisschool: no-

dig de slager eens uit in de klas. Of de
bakker, de baas van een supermarkt –
om te vertellen hoe dat is, onderne-
mer zijn. Laat kinderen veel vaker
winkeltje spelen, maak van het
schoolplein een grote markt, leg uit
hoe concurrentie werkt. En laat leer-
lingen in het voortgezet onderwijs –
niet alleen vmbo’ers met het profiel
‘economie & ondernemen’, maar ook
v wo’ers met ‘cultuur & maatschappij’
– een ondernemingsplan schrijven.

Wie er dan later voor kiest om voor
zichzelf te beginnen, heeft erover na-
gedacht, zegt zzp-expert Fabian Dek-
ker, onderzoeker en docent aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat
veel zzp’ers zich niet verzekeren en er
flinke kans is op armoede, laat vol-
gens hem zien dat lang niet alle
z z p’ers nu weten welke risico’s ze lo-
pen en hoe ze zich daartegen kunnen
beschermen, zelfs niet als zulke infor-
matie duidelijk en toegankelijk is.

Misschien krijg je er minder zzp’ers
door, maar wel beter geïnformeerde.
En misschien krijg je er meer die suc-
cesvol zijn. Hoe dan ook: je kweekt er
ondernemingsgeest mee, zegt Dek-
ker. „Dat is goed voor je economie.”

Aan welke
knoppen kun je draaien?


