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AOV

Wil een vrijwillige 
basisverzekering met 
acceptatieplicht & 
betere polisvoorwaar-
den

Mogelijkheid geven 
om aan te sluiten bij 
collectieve AOV rege-
lingen.

Invoering van een ver-
plichte aov. Actieve 
fiscale steun voor 
broodfondsen

Iedere zzp’er moet 
tegen redelijke kosten 
een aov kunnen af-
sluiten. Aandacht voor 
“Broodfondsen”

-

Verplichte onder 
sociale zekerheid als 
zzp’er hetzelfde werk 
doet als werknemer

Zzp’ers kunnen vrijwil-
lig toegang krijgen tot 
WIA om hun ao-riscio 
te verzekeren.

Zzp’ers hebben recht 
op betaalbare en col-
lectieve aov

Het afsluiten van col-
lectieve verzekeringen 
moet beter worden 
gefaciliteerd.

Pensioen

Wil wettelijke moge-
lijkheid premie pen-
sioen instelling voor 
zelfstandigen creëren 
& ruimere fiscale 
mogelijkheden om 
geld voor oudedag te 
reserveren

Mogelijkheid geven 
om zichzelf in collec-
tieve pensioenregelin-
gen te verenigen.

Zzp’ers mag bij oude 
pensioenfonds blij-
ven.

Verenigingspensioen-
fondsen op basis van 
vrijwilligheid

- -

Mogelijkheid om 
geruime tijd door te 
sparen in pensioen-
fonds van voormalig 
werkgever en via 
een Premie Pensioen 
Instelling.

Zzp’ers hebben recht 
op betaalbare en col-
lectieve verzekering 
voor pensioen

-

Kredieten

Banken moeten 
minder terughoudend 
zijn met het verstrek-
ken van kredieten. 
Groot voorstander 
van crowdfunding en 
andere alternatieven

Wil dat de borgstel-
ling MKB-kredieten zo 
wordt ingericht dat 
kredietverstrekking 
op gang komt. 

Oprichting van Natio-
nale Investeringsbank, 
Verruiming staats-
borgstellingsregeling. 
Ingrijpen bij banken 
als ze te weinig kre-
dieten geven.
Voorstander van par-
ticuliere initiatieven 
als durfkapitaal en 
microfinanciering.

Pleit voor de opstart 
van alternatieve 
financieringsvormen, 
zoals kredietunies en 
crowdfunding.

- Oprichting van Natio-
nale Investeringsbank

Onnodige drempels 
bij kredietverstrek-
king worden opgehe-
ven. D66 onderzoekt 
noodzaak heroprich-
ting van Nationale 
Investeringsbank

-
Ruimere kredietmoge-
lijkheden in bouw-
sector.

Fiscale regels
Pleit voor een heldere 
definitie van zelfstan-
dige en wil introduc-
tie winstbox

MKB-winstvrijstelling 
wordt verhoogd, MKB-
tarief winstbelasting 
wordt verlaagd. 
Onderscheid tussen 
grote en kleine onder-
nemers verkleinen, 
zij moeten een meer 
gelijke fiscale behan-
deling krijgen.

Zelfstandigenaftrek 
en ondernemersfacili-
teiten moeten opgaan 
in nieuwe winstbox.

Wil een eenvoudige 
ondernemerswinst-
belasting

- -

Urencriterium moet 
een omzetcriterium 
worden. VAR moet 
simpeler, omdat deze 
te bureaucratisch is.

Urencriterium wordt 
vervangen door 
winstcriterium

-

Overheid als 
opdrachtgever

Zelfstandigen moe-
ten een grotere kans 
krijgen bij aanbe-
stedingen, zoveel 
mogelijk opdrachten 
rechtstreeks, zonder 
tussenschakels.

-
MKB moet toegang 
krijgen tot aanbeste-
dingen

- -

Kleine ondernemers 
krijgen een eerlijke 
kans bij aanbestedin-
gen.
Het aantal dure exter-
nen wordt drastisch 
verminderd: inhuur 
max 10% loonsom.

Overheid moet zorgen 
voor aanbestedingen 
die openstaan voor 
zzp-ers.

Ook kleine bedrijven 
krijgen een eerlijke 
kans om mee te din-
gen bij overheidsop-
drachten.

-

Lasten
Zet zich in voor min-
der administratieve 
lasten

Voor afschaffing van 
regels die onderne-
mers hinderen. Toet-
sing vooraf of wet-
geving toepasbaar is 
op alle ondernemers, 
groot en klein. 

-

Lastenverlichting, ook 
om lastenverzwarin-
gen op korte termijn 
te compenseren. 
Minder regels & romp-
slomp

- -

Regeldruk verminde-
ren door 2 principes: 
meer vertrouwen en 
eenvoudiger contact 
met overheid.
Afschaffen overbo-
dige lasten (KvK, 
bedrijfschappen)

- -
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Omzetbelasting

BTW-aangifte moet 
eenvoudiger en het 
moet makkelijker zijn 
om wijzigingen door 
te geven.

- - - - - - - -

Minimum- 
tarieven

Tegen invoering 
minimum tarieven 
of andere collectieve 
afspraken voor zzp’ers

-

Waar veel ZZP’ers in 
armoede leven, moe-
ten minimumtarieven 
worden ingevoerd.

- -

ZZP’ers die werk doen 
dat in sector vnl.. in 
loondienst wordt 
gedaan, brengt SP 
verplicht onder soci-
ale zekerheid.

- - -

Kinderopvang
toeslag

Tegen het urencrite-
rium bij zelfstandigen - - - - - -

Er komt een andere 
minder bureaucrati-
sche oplossing dan 
urenregistratie.

-

Scholing
Fiscale ruimte moet 
verruimd & toegang 
tot scholingsfondsen

DGA’s vinden lastig 
een opvolger. Daarom 
meer investeren in 
scholing vakmensen.

Zzp’ers krijgen toe-
gang tot bestaande 
fondsen

- -

Financiering van 
scholing van bouw-
vakkers wordt verbe-
terd, zzp’ers moeten 
meebetalen aan het 
scholingssysteem.

- Ruimere scholingsaf-
trek

Scholing moet beter 
gefaciliteerd.

Bijstand

Bijstand moet een-
voudiger toegankelijk 
worden & alternatieve 
vermogenstoets voor 
zzp’ers

-
Onder bepaalde 
omstandigheden toe-
gang tot bijstand

- - - -
Beroep op bijstand, 
zonder aanspreken 
pensioenvoorziening

-

Arbeidspool - - - - - - - -

ZZP’ers kunnen zich 
na 3 jaar inkopen in 
een arbeidspool die 
de 5 jaar werk garan-
deert. Pool geeft mini-
mum sociale zeker-
heid en mogelijkheid 
pensioen.
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Schijn- 
zelfstandigen

Onze leden heb-
ben teveel last van 
aandacht voor pro-
bleem groep. Aanpak 
probleem, mag nooit 
ten koste gaan van 
bewuste zelfstandige

-

Ontduiking mini-
mumloon via schijn-
zelfstandigen moet 
worden tegengegaan.
Invoering minimum 
tarieven

- Meldplicht voor bui-
tenlands zzp-ers - - -

Verplichte deelname 
sociale zekerheid als 
zzp hetzelfde werk 
doet als werknemer.

Schijnzelfstandig-
heid moet aangepakt 
worden.

Partner in 
gezond ondernemerschap


