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1. Inleiding 
 
Op 28 oktober heeft minister Koolmees van SZW het conceptwetsvoorstel Invoering minimumtarief 
zelfstandigen en zelfstandigenverklaring gepubliceerd voor internetconsultatie. Aanleiding voor het 
voorstel was de kritiek op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, waarmee payrollers dezelfde 
rechten krijgen als werknemers. De senatoren in de Eerste Kamer benoemden dat de problemen van 
payrollers zich zullen verplaatsen, doordat werkgevers naar uitzendconstructies en constructies met 
schijnzelfstandigheid zullen grijpen. Daar had ook de Raad van State al voor gewaarschuwd. 

Koolmees moest daarom met uitgewerkte voorstellen komen, die zzp’ers aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt beschermen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Deze nieuwe zzp-wet moet op  
1 januari 2021 in werking treden, als aanvulling op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 
(Wet DBA). 

Onderlinge concurrentie 
Er is een fors verschil in belasting- en premiedruk en in risico’s tussen zelfstandigen en werknemers.  
Zo kan het voor een opdrachtgever relatief aantrekkelijk zijn om werk door een zelfstandige te laten 
uitvoeren. Volgens de regering kan dit tot onbedoelde concurrentie leiden tussen werknemers en 
zzp’ers. Maar ook zelfstandigen onderling kunnen elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Zo 
zal een zelfstandige die zich wil verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid hogere tarieven moeten 
vragen dan een concurrent die daar niet voor kiest.  

Aan de onderkant van de markt kan dit ertoe leiden dat er zelfstandigen zijn die het niet lukt om met 
werken voldoende inkomen te genereren. De regering is van mening dat iemand die full time werkt, 
ten minste in een bestaansminimum moet kunnen voorzien. Daarnaast maakt men zich zorgen over 
de risico’s die zelfstandigen lopen wanneer zij arbeidsongeschikt worden en niet terug kunnen vallen 
op een verzekering. 

Onduidelijkheid over rechten en plichten  
Ook ziet de regering een toenemende noodzaak voor toezicht op en handhaving van de juiste 
kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit vereist zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf: onjuiste 
kwalificatie van de arbeidsrelatie door de partijen zelf kan immers grote (financiële) gevolgen 
hebben. Er bestond en bestaat bij zzp’ers en hun opdrachtgevers echter veel onzekerheid over de 
vraag of ze het werk dat ze (willen) doen wel als zelfstandige mogen uitoefenen.  

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) had als doel hierover meer duidelijkheid te 
verschaffen, maar zorgde in de praktijk voor onzekerheid en onrust. Dit had als resultaat dat 
opdrachtgevers terughoudend werden om zzp’ers in te huren. Daarom is door de regering een 
handhavingsmoratorium afgekondigd waarbij handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot 
nieuwe wet- en regelgeving gereed zijn, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. 
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Minimumtarief en zelfstandigenverklaring 
In dit wetsvoorstel stelt Koolmees de invoering van een minimumtarief van € 16 per uur voor. Dit 
tarief moet zzp’ers in staat stellen om bij een fulltime werkweek ten minste netto het sociaal 
minimum te verdienen. 

Voor zelfstandigen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt (met een tarief van minimaal € 75 per uur) 
komt er een zelfstandigenverklaring. De bedoeling van deze verklaring is om opdrachtgevers en -
nemers op voorhand de zekerheid te geven dat hun arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is voor de 
loonbelasting en premieheffing werknemersverzekeringen. 

Meer maatregelen 
De instrumenten in dit wetsvoorstel maken onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen. 
Per 1 januari 2019 is het gezagscriterium al verduidelijkt. Daarnaast is het voornemen om de 
zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in stappen van € 250,- terug te brengen tot € 5000,-. Ook heeft de 
regering de SER gevraagd een verkenning te doen naar de platformeconomie.  

Daarnaast is in het principeakkoord over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel  
afgesproken dat er een wettelijke verzekeringsplicht komt voor zelfstandigen tegen het 
arbeidsongeschiktheidsrisico.   
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2. Minimumtarief 
 

Uit onderzoek blijkt dat van alle werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, zelfstandigen het 
grootste risico lopen op armoede. Sinds 2017 groeit ook het aantal zelfstandigen dat in armoede 
leeft. De belangrijkste oorzaak is een laag uurtarief. 

De introductie van een minimumtarief zorgt ervoor dat het uurtarief dat opdrachtgevers aan hun 
zelfstandigen betalen nooit lager is dan het wettelijk vastgelegde minimum. Hiermee worden 
zelfstandigen in staat gesteld met een voltijdse werkweek het bestaansminimum te verdienen. Ook 
zouden zelfstandigen zo voldoende inkomen moeten kunnen genereren om te investeren in 
inkomensbescherming 

Voor wie geldt het minimumtarief? 
Het minimumtarief geldt voor: 

- zelfstandigen die werken op basis van een andere overeenkomst dan een 
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling; 

- rechtspersonen met alleen de directeur-grootaandeelhouder (dga) als werknemer; 
- personen die in een fictieve dienstbetrekking werken.  

Het minimumtarief geldt voor werkzaamheden die de zzp’er in Nederland verricht. Als de zzp’er 
werkzaamheden in het buitenland verricht, is het minimumtarief van toepassing als de zzp’er en zijn 
opdrachtgever in Nederland wonen of gevestigd zijn.  

Houdt de opdrachtgever zich niet aan de minimum arbeidsbeloning, dan kan hem een bestuurlijke 
boete worden opgelegd. De verplichting om het minimumtarief te betalen geldt ook wanneer 
gewerkt wordt voor een particuliere opdrachtgever. 

Niet voor zelfstandigen met personeel 
Zelfstandigen met personeel vallen niet onder het minimumtarief. De regering wil voorkomen dat om 
het tarief te omzeilen een of meer werknemers in dienst worden genomen die in de praktijk niet of 
nauwelijks arbeid verrichten. Hiervoor wordt als voorwaarde gesteld dat werknemers in de 
afgelopen drie maanden substantiële arbeid hebben verricht. Dat wil zeggen dat werknemers alleen 
of gezamenlijk meer dan 8 uur per week betaalde arbeid hebben verricht.  

Hoogte van het minimumtarief 
Voor een zzp’er gaat een minimumtarief van € 16 per uur exclusief omzetbelasting (btw) gelden. 
Deze € 16 per uur moet overblijven na aftrek van de direct aan de opdracht toe te rekenen kosten. 
De hoogte van het minimumtarief zal elk jaar op  1 januari opnieuw worden berekend, afhankelijk 
van de indexatie van het sociaal minimum.  

Direct aan de opdracht toerekenbare kosten 
De direct aan een opdracht toerekenbare kosten zijn niet meegenomen in de berekening van het 
uurtarief. Om te beoordelen of minimaal € 16 per uur is betaald, moeten deze kosten wel worden 
meegenomen. Voor de berekening van de arbeidsbeloning per uur geldt de volgende formule:  
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(vergoeding voor de opdracht exclusief omzetbelasting -/- direct aan de opdracht toe te rekenen 
kosten) / aantal direct aan de opdracht toe te rekenen uren.  

Het resulterende uurtarief moet dan gelijk aan of hoger dan € 16 zijn. Direct aan de opdracht toe te 
rekenen kosten zijn bijvoorbeeld voorbereidingstijd en de tijd die wordt besteed aan de opdracht 
zelf.  

Loon, gezag en arbeid 
Een zelfstandige verricht werkzaamheden anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst of 
ambtelijke aanstelling. De beoordeling van de vraag of al dan niet sprake is van een 
arbeidsovereenkomst vindt plaats aan de hand van alle omstandigheden van het geval in onderlinge 
samenhang bezien, op basis van de in artikel 7:610 BW opgenomen criteria loon, gezag en (het 
persoonlijk verrichten van) arbeid. 

Met overeenkomsten anders dan arbeidsovereenkomsten wordt door de regering gedoeld op 
bijvoorbeeld overeenkomsten van opdracht, overeenkomsten van aanneming van werk, 
overeenkomsten ter zake van goederen-en/of personenvervoer of de uitgeefovereenkomst. 

Een zelfstandige verricht tegen beloning arbeid en zal meestal zelf de arbeid verrichten, maar daarbij 
is vaak geen sprake van gezag. Anders dan voor een werknemer geldt voor de zelfstandige geen 
ontslagbescherming, transitievergoeding en loondoorbetaling bij ziekte en verlof. 

Er moet wel sprake zijn van beloning. Dit betekent dat voor vrijwilligers en stagiaires het 
minimumtarief niet geldt. Het minimumtarief geldt ook niet als er niet wordt betaald vanwege een 
no cure no pay overeenkomst. 

Verstrekken en controleren van informatie 
Vanuit het wetsvoorstel is het noodzakelijk dat het minimumtarief betaald wordt voor de werkelijk 
gemaakte uren. Die zijn pas achteraf bekend. Om te voorkomen dat de opdrachtgever achteraf 
geconfronteerd wordt met onverwachte kosten, moeten de zelfstandige vooraf een goede 
inschatting maken en een uren- en kostenoverzicht aan de opdrachtgever overleggen. De offerte is 
zo een belangrijk instrument om te bepalen of aan het minimumtarief is voldaan. Blijkt achteraf dat 
er meer directe kosten en/of directe uren zijn gemaakt en dat het tarief onder het minimumtarief 
uitkomt, dan is de zakelijke opdrachtgever verplicht bij te betalen. 

Betalingstermijn 
Bij opdrachten die langer dan een maand duren, moet er in beginsel per maand worden gefactureerd 
en uitbetaald. Partijen kunnen er voor kiezen zelf schriftelijk afspraken te maken over het moment 
van facturering, maar er moet minimaal per drie maanden gefactureerd worden. 

Ketenaansprakelijkheid 
Zelfstandigen kunnen worden geconfronteerd met achterstallige betalingen en problemen in de 
keten van opdrachtgevers. Daarom wordt voor het minimumtarief ketenaansprakelijkheid 
geïntroduceerd. Er geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid van de directe opdrachtgever en de 
opdrachtgever daarboven voor onderbetaling of niet betalen van het minimumtarief. De zelfstandige 
kan steeds hogere schakels in de keten aansprakelijk stellen, van onder naar boven.  
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3. Zelfstandigenverklaring 
 

Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) werd beoogd duidelijkheid te 
scheppen over de vraag wanneer er geen sprake is van een dienstbetrekking. De wet bleek echter 
juist onrust op te leveren. Opdrachtgevers zijn terughoudend omdat de gevolgen van een verkeerde 
kwalificatie van de arbeidsrelatie groot kunnen zijn. De werkgever moet bijvoorbeeld met 
terugwerkende kracht loonheffing en premies werknemersverzekeringen afdragen. Ook geldt dan 
loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming. 

De regering wil zelfstandigen en hun opdrachtgevers meer duidelijkheid geven in welke gevallen de 
arbeidsrelatie niet als een arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking wordt aangemerkt. Hiervoor 
heeft de regering een aantal maatregelen geformuleerd: 

1. Opdrachtgeversverklaring: de regering werkt een webmodule uit waarmee opdrachtgevers 
een opdrachtverklaring kunnen verkrijgen als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat 
er sprake is van werken buiten dienstbetrekking.  

2. Verduidelijking gezag: per 1 januari 2019 is verduidelijkt wanneer er sprake is van een 
gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er 
sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking.  

3. Zelfstandigenverklaring: voor de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er de mogelijkheid 
van een zelfstandigenverklaring. Als er wordt gewerkt met een hoog tarief en er aan een 
aantal andere voorwaarden wordt voldaan, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.  

Met de zelfstandigenverklaring wordt de opdrachtgever gevrijwaard van het afdragen en voldoen 
van de loonheffingen, mocht later alsnog blijken dat er sprake is van een arbeidsrelatie. Voor de 
zelfstandige is van belang dat hij geen aanspraak kan maken op uitkeringen op grond van 
werknemersverzekeringen en dat hij in de inkomstenbelasting op voorwaarden kosten mag 
aftrekken. Ook is er geen recht op arbeidsrechtelijke bescherming en kan hij geen aanspraak maken 
op cao-bepalingen en pensioenafspraken. 

Samentelregeling 
Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenverklaring geldt onder meer dat de  
arbeidsbeloning ten minste € 75 per uur bedraagt. Ook worden de werkzaamheden voor ten hoogste 
een jaar aangegaan. 

Wat als de opdracht toch langer blijkt te duren dan een jaar? Dan blijft de zelfstandigenverklaring 
voor de overeengekomen periode geldig. Voor de verlenging van de werkzaamheden kan dan een 
nieuwe verklaring worden opgesteld, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden. Ook moet rekening 
gehouden worden met de samentelregeling voor de duur van maximaal een jaar. 

Met de samentelregeling wil de regering voorkomen dat werknemers voor langere tijd 
werkzaamheden verrichten voor eenzelfde opdrachtgever. De termijn van een jaar begint te lopen 
op het moment dat voor het eerst werkzaamheden voor opdrachtgever zijn verricht. Periodes tussen 
werkzaamheden korter dan zes maanden tellen mee voor de periode van een jaar. Zo wordt 
voorkomen dat werkzaamheden worden opgeknipt in kleine klussen en zo de zelfstandigenverklaring 
jaren achter elkaar bij dezelfde opdrachtgever gebruikt kan worden. 
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Samengeteld moet worden: 
- Werkzaamheden voor dezelfde feitelijke werkverstrekker; 
- Werkzaamheden voor dezelfde juridische werkverstrekker; 
- Werkzaamheden voor dezelfde feitelijke en voor dezelfde juridische werkverstrekker.  

Overzicht voorwaarden 
Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende voorwaarden: 

1. De werkende en de werkverstrekker verklaren dat zij willen dat de rechtsgevolgen van een 
geldige zelfstandigenverklaring op hun arbeidsrelatie van toepassing zijn. Dit doen ze in een 
schriftelijke overeenkomst waarin staat dat partijen niet de bedoeling hebben dat de 
overeenkomst voldoet aan de omschrijving van een arbeidsovereenkomst.  

2. Partijen ondertekenen de verklaring en de overeenkomst en voorzien deze documenten van 
een dagtekening. 

3. De werkzaamheden die partijen overeenkomen worden aangegaan voor de duur van ten 
hoogste een jaar, met inachtneming van de samentelregeling. 

4. De zelfstandigenverklaring en de overeenkomst zijn gesloten voor aanvang van de 
werkzaamheden. 

5. De werkende is ingeschreven in het handelsregister van de KvK. Het Kvk-nummer wordt 
opgenomen in de zelfstandigenverklaring. 

6. De werkverstrekker neemt de schriftelijke overeenkomst, of een afschrift hiervan, op in zijn 
administratie. 

7. Voorafgaand aan de werkzaamheden neemt de werkverstrekker in de administratie een 
document op waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat de arbeidsbeloning ten minste € 75 per 
uur zal zijn. 

8. De werkverstrekker neemt een door de werkende verstrekt en ondertekend overzicht op in 
zijn administratie waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: 

o Het totaal betaalde of te betalen bedrag exclusief omzetbelasting 
o De direct aan de opdracht toe te rekenen kosten en tijd, waarbij de kosten zijn 

uitgesplitst naar kosten voor vervoer, materiaal en overige kosten, uitgesplitst naar 
kostensoort en waarbij de tijd is uitgesplitst per kalendermaand 

o De arbeidsbeloning per uur, met een minimum van € 75 
o De data van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden. 

9. De werkende ontvangt een arbeidsbeloning van ten minste € 75 per uur exclusief 
omzetbelasting. Hij ontvangt dit uiterlijk 30 dagen nadat hij het hiervoor bedoelde overzicht 
heeft verstrekt aan de werkverstrekker. 

Overigens heeft de (gedeeltelijke) vrijwaring geen betekenis voor de situatie dat er geen twijfel is dat 
de werkende een zelfstandige is. Een opdrachtgever hoeft op basis van het huidige stelsel immers al 
geen loonheffingen af te dragen als voldoende duidelijk is er geen sprake is van een 
dienstbetrekking.  
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