Lobby in Den Haag en EU!
Alle zzp’ers bij elkaar hebben in Den Haag of bij het Europees
Parlement meer te zeggen dan alle zzp’ers in hun eentje.
Onze beroepsgroep bestaat voor een belangrijk deel uit professionals die hun werk als zelfstandige/zzp’er doen. We staan er allemaal
alleen voor en het is daarom heel belangrijk om waar het kan schouder-aan-schouder te staan om onze belangen te beschermen en onze
beroepsgroep onder de aandacht te krijgen.
DAMD! werkt samen met alle beroepsverenigingen in de creatieve
industrie en de verenigingen in de filmsector om waar nodig onze
belangen te behartigen. FNV KIEM is daarnaast lid van een aantal internationale federatie (FIA, FIM, UniMEI) waardoor wij ook geïnformeerd
worden en onze stem kunnen laten horen wanneer er bijvoorbeeld
Europese Richtlijnen in de maak zijn. Denk daarbij aan veranderingen in
de Auteurswet (EU streeft naar een “single digital market”), onderhandelingen met kabelmaatschappijen, alle politieke ontwikkelingen die de
positie van zelfstandigen raken, het concurrerend houden van NL ten
opzichte van andere EU-landen (tax-shelter, cash-rebate), maar ook
het vergroten/verbeteren/professionaliseren van de sector. Zeer recent
is aan de orde dat onze cash-rebate geen ruimte biedt aan stimulering
van de producties van tv-series. Terwijl dat genre steeds populairder
wordt en regelingen met belastingvoordeel in andere EU-landen die
ruimte vaak wel biedt. Niet zelden ontstaat na een animatiespeelfilm
een tv serie rondom het meest populaire karakter uit die film. Ondertussen is in augustus 2015 door de EU een nieuwe en ruimere UK-belastingregeling goedgekeurd (25% van de productiekosten).
Het feit dat DAMD! onderdeel is van een grotere vereniging heeft voordelen. De FNV is de grootste belangenbehartiger van zelfstandigen in
Nederland. Met ruim 30.000 zzp-leden in diverse sectoren, heeft de
FNV een stem van betekenis in Den Haag. Een paar voorbeelden van
succesvolle politieke lobby zijn:
• het behoud van de zelfstandigenaftrek
• de verlofregeling voor zwangere onderneemsters
•	de gunstige en flexibele pensioenregeling die per 1 januari 2015 een
feit is.
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Wij blijven op zoek naar mogelijkheden en oplossingen om de positie
van zelfstandigen in de creatieve sector te verbeteren.
Lobbyprioriteiten voor DAMD op dit moment komen voort uit het
kernthema: “verbeteren van onze positie”
Prio #1 voorkomen afschaffing zelfstandigenaftrek (GELUKT!)
Prio #2 verbeteren onderhandelingspositie zzp’ers in creatieve sector
Prio #3 animatie/VFX beter onder de aandacht en positieverbetering
sector
Prio #4 animatie / VFX/gaming laten meedelen in collectieve auteursrechtengelden
Prio #5 verbeteren aansluiting onderwijs / praktijk (ondernemen /
uurtarieven)
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