Pamflet Zelfstandig Ondernemerschap
Veldpartijen delen de visie van het kabinet dat oneigenlijke
concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen onwenselijk
is. Dat geldt in het bijzonder als deze tot gevolg heeft dat
werkenden op de arbeidsmarkt gedwongen in het
ondernemerschap terecht komen. Met dit pamflet geven we
gehoor aan de uitnodiging van Minister Koolmees om met een
alternatief te komen voor de ervaren problematiek rond het
zelfstandig ondernemerschap.

We willen een oplossing bieden voor de groep werkenden die
bewust kiest om hun arbeid zelfstandig in de markt aan te
bieden. We zoeken met ons voorstel aansluiting bij de
zelfstandigenverklaring en webmodule van het kabinet. Bij de
beoordeling van de kwalificatie van de arbeidsrelatie is de
bewuste keuze voor het ondernemerschap leidend.

Wij staan voor:
1. Ruimte voor bewust gekozen ondernemerschap
De zelfstandigenverklaring is één van de voorgestelde maatregelen van het kabinet om
zelfstandigen en hun opdrachtgevers zekerheid vooraf te geven over de kwalificatie van de
arbeidsrelatie. Door “werken buiten dienstverband” te vervangen door “werken als
ondernemer” biedt de zelfstandigenverklaring de rechtszekerheid die gevraagd wordt. De
zelfstandig ondernemer wordt in ons voorstel aan de hand van een aantal indicaties mede
beoordeeld op het bewust gekozen ondernemerschap.
2. Een webmodule gebaseerd op toetsen van ondernemerschap
De webmodule is in ons voorstel een digitaal instrument dat via slimme software en objectieve
criteria toetst of er sprake is van ondernemerschap en of de werkende daadwerkelijk bewust
voor het ondernemerschap heeft gekozen. De uitslag is niet afhankelijk van één indicatie,
maar hangt af van het totaal aan antwoorden. Maatwerk kan georganiseerd worden door de
inhoud sector- en beroepsspecifieke criteria te laten bevatten.
3. Continuïteit van inkomen
De balans op het terrein van sociale zekerheid herstelt zich als werkenden kunnen terugvallen
op een basisvoorziening (onder andere oude dag, arbeidsongeschiktheid en leven lang
ontwikkelen). Bij deelname door alle werkenden wordt uitholling van het sociaal stelsel
voorkomen. Een dergelijke basisvoorziening kent een breed draagvlak, maar is nog geen
realiteit. In de tussentijd kunnen indicaties voor de beoordeling van het bewust
ondernemerschap ook bestaan uit vragen of de werkende voorzieningen heeft getroffen voor
terugval van inkomen (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid door aansluiting bij een
schenkkring, het afsluiten van een AOV, of andere oplossingen). Een eenvoudige fiscale
voorziening voor ondernemers, die gericht is op het opbouwen en aanhouden van inkomensen bedrijfsreserves draagt bij aan het verder afdekken van inkomensrisico’s.
4. Bescherming onderkant arbeidsmarkt en voorkomen gedwongen ondernemerschap
Wij stellen voor om de systematiek van beoordeling van het bewust ondernemerschap
gecontroleerd in te voeren (bijvoorbeeld sectoraal of per beroepsgroep), waarbij monitoring
plaatsvindt door paritaire, dan wel tripartite partijen. Enerzijds biedt monitoring de
mogelijkheid om toetselementen bij te stellen. Anderzijds biedt dit de werkende de
mogelijkheid (via de belangenorganisatie in de sector) te melden dat hij/zij gedwongen wordt
tot zelfstandigheid.

Kortom:
Wij stellen voor om de arbeidsrelatie van de zelfstandig ondernemer te kwalificeren op basis
van het toetsen van de bewuste keuze voor het ondernemerschap. Voorts bepleiten we een
gecontroleerde invoer, zodat er recht wordt gedaan aan de diversiteit tussen zelfstandigen in
verschillende sectoren en tussentijdse bijsturing mogelijk is.
Handhaving is essentieel. Dit project zal dan ook kritisch worden gevolgd door betrokken
belangenorganisaties. U kunt hierbij op onze volle medewerking rekenen. Ook wij staan voor
een effectieve aanpak van schijnconstructies, naast het bevorderen van fatsoenlijk en bewust
zelfstandig ondernemerschap.
Met dit voorstel opteren wij voor een nieuwe wijze van beoordelen van het werken als
zelfstandig ondernemer. Om deze manier van werken goed te kunnen implementeren en te
monitoren, verzoeken wij af te zien van voorgenomen handhaving in bepaalde sectoren, op
huidige, voor betrokkenen onduidelijke, wetgeving.

