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Aan kabinetsinformateur mevrouw M.I. Hamer 
 
De Tweede Kamer 
Bureau Woordvoering Kabinetsformatie 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
 
 
 
Amersfoort, 31 mei 2021 
 
 
 
Betreft:  naar een basisregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden 
 
 
 
Geachte mevrouw Hamer, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Verbetering vertegenwoordiging zzp’ers en andere zelfstandige professionals in de polder 
Het aantal mensen dat niet (meer) in een klassieke vaste dienstbetrekking werkt is de afgelopen 30 jaar flink 
gestegen. Het gaat om onder andere zelfstandig ondernemers zonder personeel, zelfstandige professionals en 
andere flexwerkenden. De groep is substantieel en nog steeds groeiende, maar in de polder helaas nog slecht 
vertegenwoordigd. Hun problematiek – en de oplossingen die zij daarvoor zien – worden tot op heden 
onvoldoende gehoord. Als informateur voor een nieuw kabinet hecht u er aan – evenals uw voorganger – zich 
breed te oriënteren. Dat betekent dat u zich niet alleen verstaat met voorzitters van de Tweede Kamerfracties 
maar ook met andere relevante maatschappelijke vertegenwoordigers en sectoren. Met deze brief nodigen wij 
ons daarom graag bij u uit voor een gesprek om ook het geluid van deze groep werkenden te laten horen. 

 
Problematiek van zzp’ers en andere zelfstandige professionals 
Werkenden horen de vrijheid te hebben om te kunnen kiezen op basis van welke arbeidsverhouding zij willen 
werken. In Nederland is dat eigenlijk niet goed mogelijk. Dat komt mede door de wijze waarop ons sociaal 
stelsel is ingericht. De groei van het aantal mensen dat niet werkt met een vast dienstverband voor onbepaalde 
tijd, heeft geleid tot een onevenwichtige uitwerking van het Nederlandse sociale stelsel. De contractvorm 
waarbinnen werkzaamheden worden verricht is bepalend voor het al dan niet toegang hebben tot voldoende 
sociale zekerheid. Kort gezegd: zelfstandig ondernemers en andere zelfstandige professionals hebben beperkte 
toegang tot sociale zekerheid en klassieke werknemers met een vast dienstverband hebben juist volledige 
toegang daartoe. Die verschillen zijn er, ook als er volledig vergelijkbaar werk wordt verricht. Er bestaat geen 
goede rechtvaardiging voor deze onevenwichtigheid. Wij, als vertegenwoordigers van zelfstandig 
ondernemers, andere zelfstandige professionals en flexibel werkenden, zijn van mening dat als het huidig 
sociaal stelsel wordt gemoderniseerd en het wordt omgevormd tot een basisvoorziening voor alle werkenden 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, er geen beletsel meer zal zijn om tegemoet te komen aan de wens van 
mensen om te kunnen kiezen op basis van welke arbeidsverhouding zij willen werken. 
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Oplossingsrichting: een brede basisregeling voor alle werkenden 
Binnen de klassieke polder is bepaald dat er een oplossing moet komen voor de grote groep zzp’ers die niet 
verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid. Minister Koolmees zette in zijn brief aan de Tweede Kamer van 26 
maart 2021 uiteen hoe hij het voorstel van de Stichting van de Arbeid wil uitwerken om te komen tot een  
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Duidelijk werd ook uit de brief dat de wijze 
waarop een dergelijke verplichte verzekering uitgewerkt kan worden, terug moet naar de tekentafel.  
 
Wij hebben kritiek op de werkwijze van zowel de Stichting van de Arbeid als op die van de Minister, aangezien 
bij het ontwikkelen van de plannen en bij de uitwerking ervan, de doelgroep niet of onvoldoende is betrokken. 
Wij hebben duidelijke ideeën over hoe gekomen kan worden tot een betaalbaar, evenwichtig en modern 
sociaal stelsel dat basiszekerheid biedt voor iedereen op de arbeidsmarkt. 
De voordelen van zo’n basisregeling zijn evident: 
 

• het wegvallen van werk door ziekte en arbeidsongeschiktheid is voor de hele beroepsbevolking 
verzekerd; 

• er ontstaat een niet-financieel gedreven keuzevrijheid met welke contractvorm mensen willen 
werken; 

• de wendbaarheid van opdrachtgevers en werkgevers blijft gewaarborgd; 
• er ontstaan meer mogelijkheden voor werkenden om zich breder en langer inzetbaar te houden; en 
• de smeeroliefunctie van arbeidsmarktintermediairs kan optimaal benut worden. 

 
Met het oog op uw informatieopdracht nodigen wij ons daarom graag bij u uit voor een gesprek. Tijdens dat 
gesprek willen wij graag met u van gedachten wisselen over een structureel betere vertegenwoordiging in de 
polder en de basisregeling als oplossingsrichting tegen de onevenwichtigheid van ons huidige sociale stelsel. 
Hiermee wordt een basis gelegd om werkenden echte vrijheid te bieden en te kunnen kiezen via welke 
werkvorm zij willen werken. Wat ons betreft gaat het dan ook over een aantal rekenexercities die wij hebben 
gedaan om het realiteitsgehalte van zo’n nieuw stelsel te toetsen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Werkvereniging (vertegenwoordigt modern werkenden: 600 leden en 20.000 indirecte leden) 
Bovib (vertegenwoordigt 42 onafhankelijke en kwalitatieve intermediairs en brokers: omzet 4 miljard) 
VZN (vertegenwoordigt ruim 100.000 zelfstandigen) 
VVEM (brancheorganisatie Vereniging Van Evenementenmakers: locaties, organisatoren en 
toeleveranciers die optimaal gebruik maken van alle flexibele werkvormen en miljoenen mensen per 
jaar als bezoekers verwelkomen) 
NBBU (vertegenwoordigt 1.300 arbeidsmarktintermediairs) 


