Zzp: Zelfstandig ondernemer zonder personeel
Werkt u in Nederland als zelfstandig ondernemer zonder personeel , dan bent u geen
werknemer en valt u niet onder een cao.

Enkele gevolgen
Bent u zzp'er, dan geldt voor u onder meer het volgende:
•
U bepaalt zelf, in overleg met uw opdrachtgevers welke prijzen en arbeidsvoorwaarden
u hanteert en hoe u het werk uitvoert.
•
Daar staat tegenover dat u niet valt onder de rechtsbescherming die werknemers hebben
op grond van de wet en de cao. Dit betekent onder meer dat uw inkomen wegvalt als u
ziek wordt of geen werk meer heeft.
•
U betaalt zelf belasting over uw omzet/inkomen en zorgt zelf voor uw verzekeringen.
Uw opdrachtgevers hoeven geen loonbelasting en sociale premies in te houden over het
geld dat zij u betalen.
•
U bent verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee regelt u
meteen uw registratie bij de Belastingdienst.

Weet u zeker dat u zzp'er bent?
In de Nederlandse wet staat niet precies wat een zzp'er is. U kunt met een opdrachtgever
afspreken dat u als zzp'er voor hem werkt, maar uiteindelijk bepaalt de Belastingdienst of u
voor de heffing van belastingen en premies als zzp'er wordt behandeld. Als u geen actie
onderneemt, doet de Belastingdienst dit pas achteraf, na afloop van het belastingjaar.
Beslist de Belastingdienst dat u feitelijk als werknemer actief bent geweest, dan heeft dit
ingrijpende gevolgen voor u en uw opdrachtgever. Bijvoorbeeld in de vorm van een naheffing
van belastingen en premies.

Verklaring arbeidsrelatie
Daarom is het voor uzelf en voor uw opdrachtgever belangrijk om vooraf zeker te weten of u
echt zzp'er bent. Met dit doel kunt u bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie
aanvragen (VAR). Dit kunt u alleen zelf doen. De verklaring geldt voor één jaar en uitsluitend
voor het soort werkzaamheden dat daarin wordt genoemd.
Er zijn vier soorten VAR. Alleen bij een VAR-wuo of een VAR-dga heeft u de garantie dat de
Belastingdienst u als zzp'er behandelt en uw inkomsten als omzet beschouwt. Uw
opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat zij voor u geen naheffingen krijgen.
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U moet er rekening mee houden dat de Belastingdienst u niet als zzp'er beschouwt, als u op
meerdere punten aan het onderstaande profiel voldoet:
•
u heeft slechts één of twee opdrachtgevers;
•
u kunt niet zelfstandig bepalen hoe u uw werk uitvoert;
•
u doet zelf geen acquisitie, maar vindt werk via een tussenpersoon of
bemiddelingsbureau;
•
u heeft geen direct contact met de opdrachtgever(s) en kent hem misschien niet eens;
•
u stelt niet zelf - in overleg met de opdrachtgever(s) - uw prijzen vast, heeft geen
wisselende inkomsten en dient niet zelf facturen in;
•
op de betalingsbewijzen die u ontvangt, staat geen omzetbelasting (btw) vermeld;
•
u bent niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Een VAR kunt u digitaal aanvragen (talen: Nederlands, Engels, Duits).

Schijnzelfstandigheid? Melden!
Het is uw keuze of u wilt werken als werknemer of als zzp'er.
Er zijn echter opdrachtgevers die u uitsluitend een zzp-contract bieden, omdat zij u dan tegen
een lagere vergoeding en gedurende meer uren kunnen laten werken dan een werknemer,
terwijl u in de praktijk eigenlijk gewoon werknemer bent. U heeft dan te maken met
schijnzelfstandigheid.
Is dit bij u het geval en heeft u de indruk dat er misbruik van u wordt gemaakt? Bijvoorbeeld
omdat u slecht betaald wordt, onredelijk veel uren moet werken en/of te maken heeft met
onveilige werkomstandigheden? Meld dit dan via het meldingsformulier op deze site. De
organisaties van werkgevers en werknemers in de Nederlandse bouwnijverheid willen dit
soort misstanden samen met u bestrijden.
Met behulp van de publicaties op deze site kunt u uw tarief vergelijken met de lonen en
arbeidsvoorwaarden van werknemers in de bouwnijverheid.

Belangenorganisaties voor zzp'ers
In Nederland bestaan verschillende belangenorganisaties voor zzp'ers.
Er is ook een speciale belangenorganisatie voor zzp'ers in de bouw: FNV ZBo.
Telefoon: 0348 - 439 000 .
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