Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP)
Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) komt op voor de belangen van zelfstandige
ondernemers (zzp’ers). PZO-ZZP biedt vele voordelen aan haar leden. In deze brochure leest u alles
over de visie en doelstellingen van de vereniging.

Wat is PZO-ZZP?



Belangenbehartiger voor zzp’ers.
Koepelorganisatie voor branche-, beroeps- en netwerkorganisaties van zzp’ers.

Wat doet PZO-ZZP?





Lobbyen in politiek Den Haag voor betere wet- en regelgeving voor zzp’ers.
Het creëren van een betere positie voor zzp’ers in de Nederlandse economie.
Het aanbieden van ledenservices voor haar leden.
Het organiseren van netwerkbijeenkomsten, events en workshops voor zzp’ers.

Wat kan PZO-ZZP voor u betekenen?







PZO-ZZP vertegenwoordigt u als zzp’er in politiek Den Haag. Onder meer door contact met
Kamerleden, met een zetel in de SER (Sociaal Economische Raad) en nauwgezette
samenwerking met VNO-NCW/MKB-Nederland. Belangrijke thema’s voor ons zijn o.a. ZZP
pensioenen, de VAR, zelfstandigenaftrek, etc.
PZO-ZZP creëert schaalvoordelen dankzij collectiviteit. Bijvoorbeeld door collectieve inkopen
en het creëren van massa door middel van een grote achterban.
PZO-ZZP houdt u op de hoogte van alle actualiteiten omtrent het zelfstandig
ondernemerschap.
PZO-ZZP is de koepel die u kunt gebruiken om te netwerken met andere collectieven, zzp’ers
en potentiële opdrachtgevers.
PZO-ZZP ondersteunt uw vereniging/organisatie, zodat uw leden zich verder kunnen
professionaliseren.

Wat kost een collectief lidmaatschap bij PZO-ZZP?


Collectief lidmaatschap: € 28,501 (excl. btw) per aangesloten lid per jaar. Bij meer dan 500
leden kan er een op maat gemaakte ledenpropositie worden opgesteld.

Welke voordelen heeft het lidmaatschap van PZO-ZZP?
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Geef uw leden de mogelijkheid gratis gebruik te maken van onze helpdesk voor fiscaal en
juridisch advies.
Laat uw leden gebruikmaken van kortingen op verzekeringen (zoals AOV, ziektekosten, enz.).
Laat uw leden profiteren van vele andere kortingen op praktische zaken zoals administratie,
ICT, telecom, mobiliteit, etc.
Geef uw leden de gelegenheid tot het bezoeken van gratis workshops en
netwerkgelegenheden door heel Nederland.
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Geïnteresseerd in een lidmaatschap bij PZO-ZZP? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat
(070-3490233 | secretariaat@pzo.nl) of kijk op onze website voor meer informatie (www.pzo-zzp.nl).

Platform Zelfstandige Ondernemers
De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot
één van de grootste onafhankelijke belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers in
Nederland. Wij zetten ons in voor de ca. 800.000 zelfstandige ondernemers die Nederland rijk is. De
zetel in de SER verstevigt onze positie als professionele belangenbehartiger voor zzp’ers.
De algemene doelstelling van PZO-ZZP is het behartigen van de belangen van zelfstandige
ondernemers om het ondernemersklimaat te optimaliseren en hen een volwaardige plek te geven in
de Nederlandse maatschappij, maar wij kijken ook over de grens naar bijvoorbeeld Brussel. De
centrale overheid speelt via wet- en regelgeving een cruciale rol voor de positie van de zelfstandige
ondernemer, hier spelen wij primair op in door het voeren van een politieke lobby. Daaronder wordt
begrepen het pleiten voor meer erkenning van het belang van het zelfstandig ondernemerschap voor
de Nederlandse economie en voor betere wet- en regelgeving voor zzp’ers. Wij trachten dit te
bewerkstelligen [ trachten te bewerkstelligen of proberen te realiseren/ bereiken –dat klinkt iets
minder ambtelijk – CH] door nieuwe wetsvoorstellen te becommentariëren en belemmeringen voor
het zelfstandig ondernemerschap aan de kaak te stellen en weg te nemen.
Voorts [daarnaast/ bovendien/ ook]hebben wij de wens zzp’ers te ondersteunen in het verder
optimaliseren en professionaliseren van hun onderneming. Dit doen wij door middel van het bieden
van producten en diensten aan onze leden via de ZZP Servicedesk.
Deze brochure geeft u een goed beeld van de organisatie PZO-ZZP en is als volgt opgebouwd:

1. Structuur vereniging PZO-ZZP
2. Visie op de zzp’er
3. Doelstellingen
3 a) Essentiële lobbydossiers
3 b) Onderbouwing lobbydossiers – SER adviezen
3 c) Ledendiensten – ZZP Servicedesk
4. Lidmaatschapsmodel
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1. Structuur van de vereniging PZO-ZZP
De vereniging is georganiseerd als koepelorganisatie voor zowel branche-, beroeps- als
netwerkorganisaties van zzp'ers. Inmiddels hebben zich 42 lidorganisaties bij ons aangesloten. Wij
kennen ook individuele lidmaatschappen en momenteel behartigen wij de belangen van ongeveer
20.000 zzp’ers in Nederland. Circa 70% van onze leden zijn kenniswerkers en 30% is ambachtswerker.
Wij vervullen een belangrijke rol in de politieke lobby voor zelfstandigen in Den Haag en zijn bezig
met een sterkere positionering in Brussel.
Wij werken nauw samen met VNO-NCW en MKB-Nederland. Binnen onze gezamenlijke
vestigingslocatie, de Malietoren in Den Haag (ook wel het Ondernemershuis van Nederland
genoemd), worden krachten gebundeld in het belang van een sterkere en effectievere lobby.

2. Visie op de zzp’er
“Het duurzaam borgen van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland en daarbuiten. ZZP’ers
verdienen een eigen ondernemerspijler binnen het huidige stelsel van werkgevers en werknemers.”
Duurzame borging van de zzp’er. Zelfstandige ondernemers hebben een belangrijke positie in de
arbeidsmarkt verworven en geven de economie de nodige veerkracht. De groep zzp’ers is divers en
groot en verdient een volwaardige plek binnen de sociaal economische ordening. De zelfstandige
ondernemer is een professional die bewust voor eigen rekening en risico zijn of haar onderneming
drijft. Wij zeggen ook wel: de zzp’er “is here to stay” en ze verdienen zeker een eigen unieke plek in
het stelsel van werkgevers en werknemers.
Zzp'ers zijn professionals die ondernemen. Wij zien zzp'ers als professionals die als ondernemers
hun vakmanschap en vakkennis aanbieden op de markt. Net als iedere andere ondernemer verricht
een zzp'er zijn werkzaamheden voor eigen rekening en risico.
De zzp’er is niet meer weg te denken uit onze economie. Zzp’ers creëren hun eigen werk en zij
geven de economie de broodnodige veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft
vaak onderbelicht. Zzp'ers ontwikkelen kennis, ervaring en expertise en benutten deze om andere
organisaties verder te brengen. Ook in economische moeilijke tijden overleven zzp’ers door
innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun
dienstverlening aan te passen. Organisaties zien zzp’ers ook steeds meer als belangrijke toegevoegde
waarde voor hun Research & Development-activiteiten. De zzp’er is een belangrijke factor is in het
huidige economische stelsel en levert daar een grote bijdrage om Nederland vooruit te helpen.
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Ieder individu moet het recht hebben om te kiezen voor het ondernemerschap. Wij vinden dat de
overheid dit recht niet mag afnemen of beperken. Als ondernemer loopt een zzp'er risico's. Het is
geen taak van de overheid om de echte ondernemersrisico's weg te nemen. Dat is de
verantwoordelijkheid van de zzp'er zelf. Een bewuste zzp'er treft zelf voorzieningen die hem in staat
stellen de financiële gevolgen van die risico's te beperken. Wel kan de overheid zorgen voor betere
randvoorwaarden voor de zzp'er, zodat hij in staat is om zijn risico’s beter af te dekken.

3. Doelstellingen
Belangenbehartiging is de kernactiviteit van onze vereniging. PZO-ZZP is namelijk in 2002 ontstaan uit
de behoefte aan een overkoepelende lobbyorganisatie voor zzp’ers. Bij onze lobbyactiviteiten
toetsen wij altijd onze standpunten aan onderstaande doelstellingen.
1. Betere wet- en regelgeving voor zzp’ers
Wij zetten ons in voor betere wet- en regelgeving voor zzp’ers. Zelfstandige ondernemers moeten
namelijk volwaardig erkend worden als juridische entiteit. Er moet een duidelijke, positieve keuze
gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om zzp'ers: zzp’ers zijn ondernemers en
geen werknemers. Dit betekent ook dat zzp’ers qua rechtspositie niet met werknemers moeten
worden vergeleken. Regelingen die gelden voor ondernemers met personeel moeten, volgens ons,
ook gelden voor ondernemers zonder personeel. De overheid denkt nog altijd in traditionele
verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. De positie van zzp’ers wordt dan over het hoofd
gezien. De meeste zzp’ers zijn ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen en een
minderheid is ondernemer voor de vennootschapsbelasting. Een zzp’er die als directeurgrootaandeelhouder onderneemt heeft weer andere rechten en plichten dan de IB-ondernemer. Dit
vinden wij niet altijd logisch. Daarom maken wij ons sterk voor heldere regelingen die recht doen aan
het maatschappelijk belang van het zelfstandig ondernemerschap.
2. Wegnemen van belemmeringen
Het zo veel mogelijk wegnemen van belemmeringen is in onze ogen de meest effectieve stimulans
voor ondernemers. In sommige sectoren wordt het zzp’ers moeilijk gemaakt om te ondernemen. Wij
staan voor het ondernemerschap van professionals en vinden dat zelfstandigen zo veel mogelijk
direct toegang moeten krijgen tot opdrachten. Want alleen in een level playing field kan zelfstandig
ondernemerschap floreren.
3. Meer erkenning voor het belang van zelfstandig ondernemerschap
Ondernemen bevordert de dynamiek in de samenleving. Goed ontwikkeld ondernemerschap
vergroot de economische veerkracht van de maatschappij. Het zijn niet alleen de grote
ondernemingen die daar aan bijdragen, maar juist ook al die duizenden zzp'ers. Meer dan 95% van
de zzp’ers start vanuit een positieve motivatie. Deze professionals willen eigen baas zijn en
ondernemen. Wij streven naar meer erkenning voor het belang van deze zelfstandige professionals
en naar meer bevordering voor het ondernemerschap van overheidswege. Dit kan zowel fiscaal zijn,
als door het verminderen van de regeldruk.
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3 a) Essentiele lobbydossiers










VAR – Webmodule/ BGL: De huidige VAR staat haaks op het ondernemerschap en gaat uit
van de arbeidsrelatie (werknemerschap). De VAR is ooit ingevoerd als tijdelijke maatregel en
geeft enkel opdrachtgevers zekerheid dat men geen loonheffing of premies hoeft af te
dragen wanneer men de VAR wuo heeft. Deze zekerheid wordt niet geboden aan zzp’ers nu
zij tot 5 jaar terug met een beoordeling van een verkapt dienstverband te maken kunnen
krijgen. De Webmodule, en hiermee in lijn de vereenvoudiging van de VAR via de Beschikking
Geen Loonheffingen (BGL), die in 2015 ingevoerd zou moeten worden, zou een verdeelde
verantwoordelijkheid gaan creëren tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Van vrijwaring voor
zzp’ers is echter nog geen sprake en het fenomeen van schijnzelfstandigheid wordt met de
Webmodule niet gericht aangepakt en de neveneffecten zullen de problematiek verergeren.
Het uitgangspunt voor ons zal blijven het afschaffing van de VAR / BGL en het tegengaan van
de invoering van de Webmodule. De problematiek wordt hier uitvoerig per sector
behandeld, zoals bijvoorbeeld de sectoren onderwijs en zorg.
Pensioenvoorziening voor zelfstandigen: Momenteel is er geen gedegen
pensioenvoorziening voor zelfstandigen. Wij zijn dan ook hard bezig met het opzetten van
een ZZP Pensioen dat per 1 januari 2015 in gebruik zal worden genomen. Een
pensioenregeling voor zelfstandige ondernemers moet volgens ons passen bij de aard van de
zelfstandige. Dat betekent: vrijwillig, fiscaalvriendelijk en een flexibele inleg die rekening
houdt met wisselende inkomsten. Bovendien moet opgebouwd pensioen altijd eigendom
blijven van degene die het heeft opgebouwd. Die spaarpot blijft dus buiten de
vermogenstoets en kan niet aangesproken worden door derden. Daarnaast dient er ook geen
sprake te zijn van de vermogensrendementsheffing.
Arbeidsongeschiktheid: In het verlengde van een goede pensioenvoorziening ligt het belang
van de arbeidsongeschiktheid. Een zelfstandige ondernemer valt niet onder de WW, ZW en
WIA en dient zijn eigen zaken te regelen zo ook ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid.
Producten zijn vaak duur of sluiten niet aan op de wensen van ondernemers. Dit betekent
dat slechts 50% van de grote groep zelfstandige ondernemers een AOV verzekering heeft
afgesloten. Wij werken hard met onze verzekeringspartners aan het optimaliseren van de
huidige producten in de markt alsmede aan nieuw in de markt te zetten producten.
Zelfstandigenaftrek: In het regeerakkoord is eerder aangekaart dat de
ondernemersfaciliteiten flink versoberd moesten worden. Versobering dan wel afschaffing
van de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek kunnen zelfstandige
ondernemers onterecht hard treffen. Er moet uitdrukkelijk gekeken worden naar de
financiële en fiscale positie van zelfstandigen die geheel voor eigen rekening en risico
opereren en zelf hun pensioen en arbeidsongeschiktheid moeten regelen. PZO-ZZP heeft
samen met andere ZZP organisaties in september 2013 actie gevoerd om de
zelfstandigenaftrek te behouden. Ruim 66.000 handtekeningen van zzp'ers en andere
steunbetuigingen zijn ontvangen. PZO-ZZP blijft lobbyen voor dit dossier zodat diverse
ondernemersfaciliteiten in stand blijven.
Aanbestedingen: Wij zijn groot voorstander van betere aanbestedingsregels nu aanbestede
diensten niet voldoende toegankelijk zijn voor zzp’ers. Met de nieuwe Aanbestedingswet die
op 1 april 2013 in werking is getreden, zou dit moeten veranderen. De praktijk alsmede de
Gids Proportionaliteit zal uit moeten wijzen of er een rechtvaardig stelsel ontstaat, ook voor
zelfstandige ondernemers.

3 b) Onderbouwing lobbydossiers / SER adviezen
Het fenomeen ‘zelfstandig ondernemerschap' speelt een steeds belangrijkere rol in onze
maatschappij. Wij herkennen het feit dat de kennis over het zelfstandig ondernemerschap nog te
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veel versnipperd is. De bevordering van de kennis van en over zelfstandig ondernemerschap en de
borging daarvan zien wij als een belangrijke taak. Daarom stimuleren wij in brede zin
(wetenschappelijk geladen) onderzoek naar de grote groep zzp’ers. Dit ten behoeve van een verdere
onderbouwing van haar lobby alsmede het verder inkleuren van haar dienstverlening aan zzp’ers via
de ZZP Servicedesk.
Via onze voorzitter zijn wij vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad (SER) en dragen wij
daarnaast via diverse commissies een steentje bij aan belangrijke SER adviesaanvragen.
Adviesaanvragen binnen de SER voor het jaar 2014 zijn onder andere:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeidsgerelateerde zorg
Het concurrentiebeding
Sociaal ondernemerschap
Stapelbanen en hybride ondernemerschap
Toekomst pensioenstelsel

3 c) Ledenkorting- ledendiensten – ZZP Servicedesk
Naast politieke belangenbehartiging willen wij zzp’ers ondersteuning bieden om de onderneming
verder te kunnen professionaliseren.
Op 9 april jl. hebben wij daarom samen met de MKB-Servicedesk, de ZZP Servicedesk gelanceerd. De
ruim 800.000 zzp’ers in Nederland willen in alle vrijheid kunnen ondernemen. Meer nog dan
ondernemers mét personeel, heeft de zzp’er behoefte aan snel vindbare en toegankelijke informatie
over al zijn ondernemersvraagstukken. De versnippering rondom ZZP-initiatieven maakt het voor
menig zzp’er echter een onbegonnen taak om eenvoudig en helder antwoord te krijgen op die
vragen. De ZZP Servicedesk lost dit in één keer op; één centraal punt waar alle facetten van het
ondernemerschap aan bod komen en waar ondersteuning wordt geboden aan zzp’ers om zich verder
te kunnen ontwikkelen.
Naast belangrijke content en de mogelijkheid tot netwerken, verkrijgen PZO-ZZP leden via de ZZP
Servicedesk voordelen, zoals:





Gratis toegang tot een juridische- en fiscale helpdesk;
Kortingen op verzekeringen voor AOV, ziektekosten, aansprakelijkheid en rechtsbijstand;
Gratis toegang tot model algemene voorwaarden en overeenkomsten;
Vele kortingen op praktische zaken zoals ondersteuning in de administratie, online veiligheid,
telefonie, etc.

Kijk voor meer informatie over de ZZP Servicedesk op www.zzpservicedesk.nl.
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4. Lidmaatschapsmodel
Zelfstandige ondernemers kunnen lid worden van PZO-ZZP op twee manieren2:



Individueel lidmaatschap ad € 133,50 ex BTW per kalenderjaar (€ 123,50) in geval van
automatische incasso). Een PZO-ZZP lid valt in dit geval onder Stichting Instroom.
Collectief lidmaatschap ad € 28,50 ex BTW per kalenderjaar. PZO-ZZP leden zijn in dit geval
lid van een lidorganisatie. De organisatie wordt in dat geval opgenomen als collectief en
heeft daarbij een rol in het Algemeen Bestuur van PZO-ZZP.

Bij een aantal vertegenwoordigde
zelfstandigen van
20 tot en met 500

500 en meer

2

Bedraagt de totale contributie
Het vaste basisbedrag ad € 28,50 ex BTW per jaar per
vertegenwoordigde zelfstandige maal het aantal
vertegenwoordigde zelfstandigen. Een minimaal van 20
zzp’ers wordt als basis gebruikt voor de berekening van
een collectieve aansluiting van een organisatie.
Tenminste het vaste basisbedrag ad € 28,50 EX BTW per
jaar per vertegenwoordigde zelfstandige maal 500
zelfstandigen. Het Dagelijks Bestuur van PZO-ZZP heeft de
bevoegdheid om met de betreffende organisatie voor elke
vertegenwoordigde boven het aantal van 500 een afwijking
van het basisbedrag per vertegenwoordigde zelfstandige
overeen te komen.
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