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1. Zzp’er en het 
ondernemersklimaat 

-  Ondernemers zijn de 
motoren van onze 
economie en investeren 
in nieuwe ideeën en 
innovatieve technieken. 
De VVD zet in op een 
gunstig 
ondernemersklimaat. 
- Zzp’ers moeten in 
aanmerking komen voor 
de Nationale Hypotheek 
Garantie. 
- Er moet één definitie 
van de zzp’er komen. 
 

- CDA moedigt het 
ondernemerschap aan. 
Ondernemers zijn niet meer 
weg te denken uit onze 
samenleving en van groot 
belang voor de economie. 
- Er moet een goed 
vestigingsklimaat worden 
gecreëerd voor 
ondernemers. 
- In het onderwijs moet meer 
aandacht worden besteed 
aan het ondernemerschap. 
- Schijnzelfstandigheid onder 
kwetsbare groepen moet 
worden aangepakt. 
 
 

- De ChristenUnie zet zich 
in voor meer ruimte, 
minder regels en meer 
kansen voor ondernemers 
in het algemeen en het 
midden- en kleinbedrijf in 
het bijzonder. 
- Zelfstandigen zonder 
personeel hebben een 
belangrijk aandeel in de 
Nederlandse economie. 
Zzp’ers zijn professioneel, 
flexibel en innovatief en 
verwerven met deze 
competenties hun plek op 
de markt. Toch wordt in 
het beleid nog niet 
specifiek rekening 
gehouden met deze groep. 
Er moet door de overheid 
oog en aandacht zijn voor 
zzp’ers.  
 

- Nederlanders 
ondernemen, innoveren en 
handelen. Toekomstig 
succes zal niet bereikt 
worden door de grootste 
en sterkste te willen zijn.  
Bij groei gaat het meer en 
meer om flexibel en 
hoogwaardig talent, 
ondernemerschap, 
duurzaamheid en 
economische flexibiliteit.  
- Steeds meer mensen 
kiezen voor een carrière als 
zzp’er. De eigen 
verantwoordelijkheid en 
flexibiliteit passen bij een 
moderne arbeidsmarkt.  
- D66 moedigt 
ondernemen aan door het 
stimuleren van 
ondernemerschap vanuit 
universiteit, HBO en MBO.  
- Schijnzelfstandigheid 
moet worden aangepakt en 
de echte zzp’er moet vrij 
speelveld hebben. 
 
 

- Ondernemerschap is de bron 
van innovatie en economische 
groei. De PvdA wil 
ondernemerschap dan ook 
stimuleren. Het is cruciaal 
voor een sterke economie en 
werkgelegenheid. Om sterk te 
blijven, moet er daarom 
ruimte zijn voor ondernemen 
en voor innovatie.  
- Zzp’ers zijn niet meer weg te 
denken en de zzp’er is volgens 
de PvdA de held van de 21e 
eeuw. Het zijn bijzondere 
ondernemers, ze zijn creatief, 
onafhankelijk en gedreven. 
Veel van de ondernemers-
geest dreigt echter in de knop 
gebroken te worden en dat 
moet veranderen. 
- Er moeten minimumtarieven 
voor zzp’ers worden 
ingevoerd. 
- Zzp’ers moeten toegang 
krijgen tot bestaande fondsen 
voor scholing. 
- De constructie van 
schijnzelfstandigheid moet 
aangepakt worden.  
 

- De arbeidsmarkt is volop 
in ontwikkeling. Allerlei 
moderne arbeidsvormen 
ontstaan en de huidige 
wet- en regelgeving 
vormt een belemmering 
voor zzp’ers. Groenlinks 
wil dat de positie van 
zzp’ers verbetert. 
- Iedereen moet toegang 
krijgen tot het 
individuele scholing 
budget, dus ook zzp’ers. 
- De ontslagvergoeding 
moeten werknemers bij 
overstap naar het 
zelfstandig 
ondernemerschap 
aanwenden voor 
scholing. 
 

- De SP wil mensen uit de 
armoede helpen en 
mensen aan werk helpen. 
Het sociale minimum 
moet omhoog, de 
rechten van 
gepensioneerden moeten 
gerespecteerd worden en 
mensen met een tijdelijk 
contract en zzp’ers wil de 
SP extra bescherming 
bieden. 
- De SP is wel van mening 
dat zzp’ers mee moeten 
gaan betalen aan het 
scholingssysteem zoals 
dat ook geldt voor 
werknemers. 
- Kleine ondernemers 
moeten volgens de SP 
beter beschermd worden 
tegen oneerlijke 
handelspraktijken. 

2. Kredietverstrekking Het overgrote deel van 
de kredietvraag van 
ondernemers betreft 
kredieten tot  
€ 250.000. Banken zijn 
terughoudend. De VVD 
wil via Borgstelling 
MKB-Kredieten de 
kredietstroom weer op 
gang brengen.  
 
 

Kredietverstrekking is van 
groot belang voor 
ondernemers. Via de 
borgstellingsregeling voor 
het midden- en kleinbedrijf 
stelt de overheid zich garant 
voor leningen die banken 
verstrekken aan MKB 
bedrijven. In het kader van 
de economische crisis is deze 
regeling uitgebreid. Dit heeft 
veel ondernemers geholpen. 
Het CDA wil dat deze 
regeling zelfs verlengd en 
uitgebreid wordt. 

ChristenUnie pleit voor een 
sterk midden- en klein 
bedrijf, door het 
verbeteren van 
kredietverlening en het 
betalingsverkeer. Het 
faciliteren van 
kredietverstrekking door 
bestaande 
garantieregelingen moet 
worden voortgezet en waar 
nodig moet het uitgebreid 
worden voor kleine 
ondernemingen. 

Als gevolg van de crisis is 
het steeds moeilijker voor 
ondernemers om krediet 
en kapitaal te verkrijgen. 
Hierdoor wordt het doen 
van investeringen 
belemmerd. D66 wil dat de 
overheid samen met 
pensioenfondsen en de 
banken deze drempel 
wegneemt. D66 
onderzoekt de noodzaak 
tot het heroprichten van 
een Nationale 
Investeringsbank. 

De staatsborgstellingsregeling 
moet volgens de PvdA worden 
verruimd om de 
kredietverlening door banken 
aan het MKB te verbeteren. 
 
 

Groenlinks is van mening  
dat de overheid op alle 
mogelijke manieren 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen en groene 
investeringen moet 
ondersteunen. 
 

De SP is van mening dat 
er een nieuwe Nationale 
Investeringsbank moet 
komen die kredieten kan 
verstrekken aan 
financieel gezonde 
bedrijven en 
ondernemers. 

http://groenlinks.nl/


3. Regeldruk Ondernemers moeten 
volgens de VVD de 
ruimte krijgen en niet 
worden gehinderd door 
hoge lasten en 
onnodige regelgeving. 
VVD streeft naar 
verlaging van 
administratieve lasten 
en ingewikkelde 
vergunningen. 
 

CDA pleit voor minder 
administratieve rompslomp 
en verlaging van onnodige 
regelgeving voor 
ondernemers. CDA streeft 
naar 25% minder regeldruk. 

ChristenUnie pleit voor 
minder regeldruk en voor 
het versnellen en 
versoepelen van het 
vergunningstraject. 

- D66 pleit voor 
vermindering van de 
regeldruk en versoepeling 
van het vergunningsstelsel. 
Bij laatstgenoemde wenst 
D66 dat een vergunning 
automatisch toegekend  
wordt  wanneer de 
overheid niet op tijd 
handelt. 
- D66 wil ook dat er een 
Ombudsman voor 
ondernemers komt, gericht 
op regelgeving en 
bureaucratische lasten. 
 

Er wordt in het programma 
van de PvdA geen specifieke 
aandacht besteed aan de 
regeldruk voor ondernemers 
en/of zzp’ers. 

Groenlinks wil dat de 
administratieve druk voor 
zelfstandigen vermindert. 

Er wordt in het 
programma van de SP 
geen specifieke aandacht 
besteed aan de regeldruk 
voor ondernemers en/of 
zzp’ers. 

4. Fiscale regelgeving - Er moet meer fiscale 
gelijkheid ontstaan 
tussen grote-, kleine- en 
parttime ondernemers. 
- VVD wil de 
belastingvrijstelling voor 
spaargeld verhogen.  
- Zzp’ers hoeven zich 
maar eenmaal te 
registreren als 
zelfstandigen. 
- Startende 
ondernemers moeten 
de eerste 3 jaar 
vrijgesteld worden van 
belastingen op 
rendement. 

- Voor ondernemers moet er 
een eenvoudige 
ondernemerswinstbelasting 
komen, die groei stimuleert 
ongeacht de rechtsvorm. 
- Er moet een eenvoudiger 
belastingstelsel komen 
gericht op 
ondernemerschap, 
werkgelegenheid en 
innovatie. 
- Ondernemers verdienen 
steun en daarom pleit CDA 
voor teruggave van tijdelijke 
lastenverzwaringen. 
 

- ChristenUnie pleit voor 
een tijdelijke BTW 
verlaging in de bouwsector 
naar 6%. 
- Fiscale regelingen moeten 
toegankelijk zijn voor het 
MKB.  
- De zelfstandigenaftrek 
moet verder geïntegreerd 
worden in de MKB 
winstvrijstelling.   
 

- D66 pleit voor een 
simpelere VAR verklaring, 
nu de huidige vorm te 
bureaucratisch van aard is. 
- Het urencriterium moet 
worden omgezet in een 
omzetcriterium. 
- Bij de opbouw van 
pensioenen wil D66 het 
fiscaal gesubsidieerd 
sparen voor de 
allerhoogste inkomens 
beperken. 

- PvdA pleit ervoor dat de 
fiscale verschillen tussen 
zzp’ers en werknemers gelijk 
worden getrokken. 
- De PvdA moedigt nieuwe 
vormen van solidariteit onder 
zelfstandigen aan. 
Zorgverzekeringen en 
arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen verdienen dan 
ook fiscale steun. 
- De bouw, de motor van de 
economie, moet volgens de 
PvdA worden aangejaagd met 
tijdelijke fiscale 
aftrekregelingen op het vlak 
van renovaties en 
voorzieningen op het terrein 
van energiebesparing. 
- Investeren met eigen 
vermogen moet volgens de 
PvdA worden bevorderd. 
Hierdoor gaan bedrijven die 
veel investeren minder 
belasting betalen en bedrijven 
die weinig investeren meer 
betalen. 
 

- Het belastingstelsel 
wordt ‘vergroend’ en de 
belasting op vermogen 
verhoogd. 
- Groenlinks pleit ervoor 
om het urencriterium om 
te zetten in een 
inkomenscriterium. 
- Zelfstandigen moeten 
volgens Groenlinks ook 
meer recht krijgen op een 
ruimere scholingsaftrek. 
- De belasting voor lage 
inkomens wordt 
verlaagd en hoge 
inkomens en grote 
vermogens worden 
zwaarder belast. 

- De SP wenst de huidige 
BTW regeling gelijk te 
houden. Een verhoging 
moet niet worden 
doorgevoerd nu dat 
vooral ondernemers in 
het MKB zal treffen. 
 

5. Sociale regelgeving 
a) Pensioen 
 
 
 
 
 
 

 
- Zzp’ers kunnen, bij 
overstap naar het 
zelfstandig 
ondernemerschap, nog 
10 jaar vrijwillig in het 
pensioenfonds uit de 2e 
pijler blijven zitten. VVD 

 
- CDA pleit voor verruiming 
van de mogelijkheden voor 
zzp’ers om zich vrijwillig aan 
te kunnen sluiten bij 
pensioenfondsen. 
 
 

 
- Het huidige 
pensioenstelsel moet 
toegankelijker worden voor 
zzp’ers. 
 
 
 

 
- Zzp’ers moeten voor hun 
pensioen kunnen sparen 
via de PPI. Daarnaast 
kunnen zzp’ers nog 10 jaar 
vrijwillig in het 
pensioenfonds via hun 
werkgever blijven na 

 
- Werknemers die als zzp’er 
aan de slag gaan dienen 
aangesloten te blijven bij het 
oude pensioenfonds. 
 
 
 

 
- Zzp’ers hebben volgens 
Groenlinks rechts op een 
mogelijkheid om 
collectief pensioen op te 
bouwen en dienen 
premie naar rato van het 
inkomen te betalen. 

 
- Zzp’ers die werk 
verrichten in een sector 
waarin voornamelijk in 
loondienst wordt 
gewerkt, worden onder 
de sociale zekerheid 
geplaatst. De 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) AOV 
 
 
 
 
 

wil verder gaan en 
zzp’ers de mogelijkheid 
bieden zich vrijwillig aan 
te kunnen sluiten bij 
collectieve 
pensioenregelingen. 
 
 
 
- De VVD pleit voor een 
collectieve AOV 
verzekering voor zzp’ers 
op basis van 
vrijwilligheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De CDA is geen voorstander 
van verplichte AOV 
verzekeringen voor zzp’ers. 
Wel pleit de CDA voor 
toegankelijkere en 
transparantere AOV 
producten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zzp’ers moeten de 
mogelijkheid krijgen 
collectieve verzekeringen 
af te sluiten, ook bij 
arbeidsongeschiktheid. 

overstap naar het 
zelfstandig 
ondernemerschap. 
 
 
 
 
 
 
Zzp’ers zijn vaak 
onverzekerd en moeten 
gemakkelijker aan kunnen 
haken bij sociale 
voorzieningen op basis van 
keuzevrijheid, zo ook bij 
arbeidsongeschiktheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zzp’ers moeten zich verplicht 
verzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid. 

- Verder wil Groenlinks 
dat zzp’ers indien nodig 
een beroep kunnen doen 
op de Wet werk en 
bijstand zonder dat eerst 
de pensioenvoorziening 
hoeft te worden 
aangesproken. 
 
-Zzp’ers hebben volgens 
Groenlinks recht op 
betaalbare en 
toegankelijke collectieve 
verzekeringen voor 
arbeidsongeschiktheid en 
dienen premie naar rato 
van het inkomen te 
betalen. 

opdrachtgever betaalt 
dan de pensioenpremies. 
 
 
 
 
 
 
 
- Zzp’ers die werk 
verrichten in een sector 
waarin voornamelijk in 
loondienst wordt 
gewerkt, worden onder 
de sociale zekerheid 
geplaatst. De 
opdrachtgever betaalt de 
premie voor 
arbeidsongeschiktheid. 
 

6. Innovatie - De VVD is overtuigd 
van de innovatieve 
kracht van ondernemers 
en wil hierin blijven 
investeren.  
- Ook wil de VVD dat 
bedrijven en private 
investeerders een 
grotere bijdrage gaan 
leveren aan innovatie. 
 

- CDA wil fors investeren in 
innovatie en is van mening 
dat generieke 
innovatieregelingen 
aantrekkelijker gemaakt 
moeten worden voor het 
midden- en kleinbedrijf. 
- Ondernemers moeten voor 
alle aspecten op het gebied 
van ondernemerschap en 
innovatie terecht kunnen bij 
één Ondernemersplein/één 
aanspreekpunt. 

De ChristenUnie wil meer 
innovatie in het MKB, door 
het bevorderen van 
lerende MKB-netwerken en 
meer toegang voor het 
MKB tot fiscale faciliteiten 
en financiering om te 
innoveren. Het 
innovatiefonds MKB+ moet 
worden verdubbeld als 
duw in de rug voor 
risicovolle innovatie. 
Doordat dit revolterende 
fonds zichzelf voor een 
groot deel kan financieren, 
zal het langjarige zekerheid 
bieden voor ondernemers. 

 

- Het MKB is de 
Nederlandse banenmotor 
en is zeer innovatief. Door 
een betere aansluiting van 
MKB bij regionale 
onderwijsinstellingen en de 
kennisclusters en het 
slimmer aanboren van EU 
“matching funds” kan de 
MKB innovatiemotor 
aangejaagd worden.  
- Ook wil D66 met slimme 
fiscale maatregelen  en 
investeringen van 
particulieren en 
pensioenfondsen de 
innovatie en doorgroei van 
het MKB uitlokken. 
 

- Volgens de PvdA loopt het 
MKB aan tegen hogere 
vermogenskosten. Dat 
belemmert investeringen. 
Daarom wil de PvdA het 
innovatiefonds MKB 
verdriedubbelen van 125 
miljoen naar 375 miljoen per 
jaar ten behoeve van 
innovatiekredieten en het 
stimuleren van het 
verschaffen van langjarige 
eigen vermogen aan het MKB.  
- Tevens wil de PvdA een 
nieuwe Nationale 
Investeringsbank oprichten. 

Bij Groenlinks wordt bij 
innovatie vooral aandacht 
besteed aan een groene 
en duurzame economie. 
Volgens Groenlinks zijn 
de groene innovaties van 
vandaag de renderende 
bedrijven van morgen. 

De SP wil in 2013 een 
speciaal 
investeringsprogramma 
starten om de economie 
weer op gang te krijgen.  

7. Aanbesteding De VVD pleit dat voor 
kleine aanbestedingen 
minder strenge 
voorwaarden gaan 
gelden, zodat ook 
kleine- of middelgrote 
bedrijven een reële kans 
maken deel te nemen. 

CDA pleit dat bij 
aanbestedingen meer 
aandacht moet komen voor 
zzp’ers. 

ChristenUnie pleit voor het 
toegankelijker maken van 
aanbestedingen voor 
midden- en klein bedrijven; 
minder papierwerk, minder 
clustering van opdrachten 
en geen onnodig zware 
vergunningseisen.  

D66 pleit ervoor dat 
aanbestedingen ook 
openstaan voor mkb’ers en 
zzp’ers. 

PvdA is van mening dan 
zzp’ers mee moeten kunnen 
dingen bij opdrachten. 
Aanbestedingen moeten 
toegankelijker worden voor 
deze groep. 

Groenlinks wil dat de 
overheid ‘groen’ gaat 
aanbesteden en kleine en 
nieuwe bedrijven moeten 
meer kans krijgen om 
mee te dingen naar 
overheidsopdrachten. 

Kleine ondernemers 
moeten volgens de SP 
een eerlijkere kans 
krijgen bij 
overheidsopdrachten. 
Aan het voortrekken van 
grote bedrijven moet een 
einde komen. Grotere 
bedrijven moeten juist 
meer gaan betalen. 
 

 


