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Erkenning belangrijke positie zelfstandigen zonder personeel op arbeidsmarkt
De beroepsgroep ‘zelfstandigen zonder personeel’ is de laatste jaren sterk gegroeid tot boven de 1
miljoen. Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt verworven en zijn niet meer weg
te denken. LTO Nederland vindt het daarom van groot belang dat zzp’ers een stevige erkenning
krijgen. In het huidige tijdsgewricht, de ontwikkeling van de Nederlandse economie en de arbeidsmarkt
is het naar onze opvatting ondenkbaar dat arbeid alleen kan worden verricht vanuit een vast of flexibel
dienstverband.
LTO Nederland constateert dat de groep ‘zzp’ers’ zeer divers is samengesteld waarbij iedere zzp’er
om zijn of haar moverende redenen kiest voor het zelfstandig ondernemerschap. LTO Nederland is
van mening dat het overgrote deel van deze groep bewust kiest voor het zelfstandig
ondernemerschap en hier ook tevreden mee is. LTO Nederland ziet ook dat er op de arbeidsmarkt
knelpunten zijn. Het is van belang om deze knelpunten goed in beeld te brengen en hiervoor
specifieke maatregelen te treffen.
Afbakening deelpopulatie en geen generieke maatregelen voor problemen bij een deel van de
populatie
Een eenduidige definitie van de ‘zzp’er’ bestaat niet. In de brede en algemene definitie van
‘zelfstandige zonder personeel’ vallen alle ondernemers zonder personeel. Zo ook bijvoorbeeld
agrarische ondernemers die zonder personeel een groot boerenbedrijf runnen of een klusbedrijf of
een schilder of een kapper aan huis of ...etc. De problematiek in de zzp-discussie gaat in de optiek
van LTO Nederland over een deel van de totale populatie zzp’ers. Het is daarom essentieel en van
groot belang om deze deelpopulatie te onderscheiden en de problemen hiervan goed in kaart te
brengen. Dit voorkomt dat eventuele maatregelen effecten gaan hebben op alle zzp’ers die daar
vervolgens niet op zitten te wachten en ook niet nodig hebben.
Geen invoering van ‘minimum laag’ tarief
Het Kabinet stelt voor dat er bij een ‘laag’ tarief in combinatie met een langere duur van het werk altijd
sprake zou moeten zijn van een arbeidsovereenkomst. Zij stelt daarom voor om als ondergrens 125%
van de het wml te hanteren overeenkomende met een uurtarief van tussen 15 en 18 euro per uur.
LTO Nederland vindt de keuze van 125% van het wml arbitrair, niet onderbouwd en vraagt zich
bovendien af wat de mededingingstechnische consequenties zijn. In de kern druist het invoeren van
een minimumtarief als ondergrens voor zelfstandig ondernemerschap in tegen de vrijheid van
ondernemers om hun eigen tarief te bepalen en de vraag is of dit mededingingstechnisch wel kan.
LTO Nederland is daarom geen voorstander van het invoeren van een minimumtarief.
Verklaring opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie moet vooraf zekerheid geven
Met de invoering van de Wet DBA is onder opdrachtgevers en zzp’ers veel onrust ontstaan. Vooral de
onzekerheid of een opdrachtnemer-opdrachtgeverrelatie ook als zodanig achteraf gekwalificeerd
wordt door de Belastingdienst leidt tot problemen en huiver om zzp’ers in te schakelen.
Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn gebaat bij zekerheid en niet bij onzekerheid. LTO Nederland
is voorstander van de invoering van een verklaring die helder en duidelijk de opdrachtgeveropdrachtnemerrelatie kwalificeert, die vooraf zekerheid biedt voor beiden en die ook
verantwoordelijkheden voor de werkrelatie evenwichtig verdeelt. Het hanteren van een
gewenningstermijn bij de handhaving door de Belastingdienst is daarbij van belang, maar LTO
Nederland vindt het nog belangrijker om de voorgestelde verklaring op effect en praktische werking in
sectoren met een of meerdere pilots te testen.

