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Standpunt NRTO t.b.v. bijeenkomst “Werken als Zelfstandige” d.d. 24 januari 2018
Wie is de NRTO en hoe werkt hij samen met zzp-ers?
De NRTO is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in
Nederland, met een gezamenlijke omzet van circa 3,4 miljard euro (SEO, 2015).
In de markt van private opleiders zijn volgens de KvK in totaal 16.000 opleiders actief. Onder
hen 13.000 zzp-ers met een gemiddeld tarief van zo’n 75 euro. Deze zzp’ers hebben er
bewust voor gekozen zzp-’er te zijn en specifieke expertise aan te bieden aan verschillende
organisaties, al dan niet naast een dienstverband elders.
Private opleiders zorgen ervoor dat werkenden zich een leven lang kunnen ontwikkelen,
door een vraaggericht, flexibel aanbod en maatwerk. Zzp-ers zijn hierin onmisbaar.
Wat is het standpunt van de NRTO ten aanzien van de kabinetsvoorstellen voor zzp-ers?
-

-

-

Het voorstel van het kabinet om in overleg met sociale partners en veldpartijen te
verkennen of de zelfstandige via een ondernemersovereenkomst (onze voorkeur:
Verklaring zelfstandigheid) een eigen plek met eigen rechtspositie in het burgerlijk
wetboek kan krijgen is wat ons betreft een wenkend perspectief. Een eigen rechtspositie
is de enige werkbare oplossing en biedt opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid.
Bij elke andere oplossing wordt geprobeerd de maatschappelijke realiteit die zzp al lang
is, te modelleren binnen bestaande wetgeving en dat gaat niet werken.
Bij meningsverschillen achteraf moet de rechter en niet de Belastingdienst beslissen.
Zie af van de webmodule, te ingewikkeld (is al eerder gebleken bij wetsvoorstel BGL).
Bij groep met tarief lager dan 15/18 euro per uur in combinatie met een langere duur is
er sprake van arbeidsovereenkomst. Wij steunen hierin het voorstel van het kabinet. Een
verdere tarievenindeling gaat echter niet werken, hierin volgen wij het kabinet niet.
Stel handhaving van juli 2018 uit tot januari 2020, alleen zichtbaar misbruik aanpakken.
Neem de tijd nemen om werkbare wetgeving voor zelfstandigen uit te werken.

Wat is ons voorstel voor de korte termijn?
-

-

Start pilots met een Verklaring Zelfstandigheid bij groep met tarief boven de 75 euro per
uur.
Een zzp-er verklaart in die Verklaring Zelfstandigheid willens en wetens te hebben
gekozen voor zelfstandigheid en legt dit ook met opdrachtgever vast in die verklaring.
Houd de afspraken in die verklaring beknopt en stel geen voorwaarden. Voorwaarden als
duur contract en wel/niet kernactiviteit geven alleen maar onduidelijkheid en discussie.
Neem zeker geen gezagscriterium meer op.
Evalueer de werking van deze Verklaring. Als dit goed werkt, kan deze verklaring worden
uitbreid naar groep met tarief tussen 15/18 euro en 75 euro per uur en kan dit wettelijk
geregeld worden.

