Den Haag, 14 september

Betreft: benoemingsrecht VZN voor Sociaal-Economische Raad

Geachte mevrouw Hamer, beste Mariëtte,
Op 16 juli jl. heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SociaalEconomische Raad (hierna: SER) verzocht om voor 1 januari 2022 advies uit te brengen over
de vraag of er grond bestaat wijzigingen aan te brengen in de aanwijzing van organisaties die
gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de SER en over
het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen. U heeft vervolgens op 13 augustus jl.
een oproep geplaatst in de Staatscourant waarbij u organisaties die wensen te worden
aangewezen om een of meer leden van de raad te benoemen, uitnodigt om zich voor 17
september kenbaar te maken bij de SER.
De Vereniging Zelfstandigen Nederland (hierna: VZN) meent aanspraak te hebben om een lid
of leden van de raad te benoemen. Hieronder lichten wij toe waarom wij dit vinden.
Momenteel staan circa 1,3 miljoen mensen in Nederland te boek als zelfstandig ondernemer
zonder personeel. Dit is zo’n 12,5% van alle werkenden; een aanzienlijk deel van onze
arbeidsmarkt. VZN is de enige vereniging die vanuit een onafhankelijke positie deze groep
werkenden breed vertegenwoordigt. Breed, omdat we via de bij VZN aangesloten
organisaties 100.000 zelfstandigen vertegenwoordigen uit allerlei beroepsgroepen, sectoren
en regio’s. (NB. we zijn bereid om onze representativiteit objectief aan te tonen).
Onafhankelijk omdat we als vereniging niet zijn ingebed in een werkgevers- of
werknemersorganisatie. VZN is daarmee een autonome stem en een aangewezen
spreekbuis.
VZN heeft een vernieuwende en oplossingsgerichte visie op de positie van zelfstandig
ondernemers zonder personeel op de arbeidsmarkt. Een visie die zelfstandigen een
duidelijke en volwaardige plek biedt op de arbeidsmarkt, hen de voorwaarden én de
verantwoordelijkheid geeft voor een sociaal vangnet en schijnconstructies effectief bestrijdt.
De arbeidsmarkt is een complex samenspel van werkgevers, werkenden en overheid. Juist
vanwege deze complexiteit, in combinatie met de huidige prangende vraagstukken, is het
zaak om nu met alle betrokken partijen samen te werken aan werkbare wet- en regelgeving.
We hebben verschillende perspectieven op de zaak nodig, om te komen tot nieuwe
oplossingen voor de problemen van vandaag en waarmee we toewerken naar een moderne,
inclusieve arbeidsmarkt van morgen. VZN wil in deze context de stem van zelfstandig
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ondernemers zonder personeel zorgvuldig verwoorden en in een open en constructief
overleg met vertegenwoordigers van andere organisaties van zelfstandigen, werkgevers en
werknemers komen tot breed gedragen oplossingen.
Met het toekennen van een SER-zetel(s) aan VZN kan uitvoering worden gegeven aan de
motie Tielen, Palland en Van Weyenberg. Deze is vorig jaar aangenomen door de Tweede
Kamer en stelt dat zelfstandigen een ‘eigenstandige en aan werkgevers en werknemers
gelijkwaardige positie in moeten kunnen nemen in de polder.’ Vandaar dat VZN, als
onafhankelijke vertegenwoordiger van deze groep ondernemers, een plek verdient in de
SER.
VZN is bereid tot het geven van een nadere onderbouwing en tot het verstrekken van
aanvullende informatie om aan te tonen dat we voldoen aan de gestelde eisen.
Wij ontvangen graag een reactie op deze brief,

Met vriendelijke groet, namens de zelfstandigen die graag meepraten en mee beslissen over
hun eigen toekomst en positie op de arbeidsmarkt,

Cristel van de Ven
Voorzitter VZN
c.vandeven@zelfstandigennederland.nl
070 7820811
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