ZZP–er of ZAP-er

ZZP-er lusten en lasten
Het laatste decennium is het aantal ZZP-ers in sneltreinvaart toegenomen.
Als keuze lijkt het makkelijk: “dat wat mijn baas aan mij verdient kan ik beter zelf verdienen”.
Als verplichting, bijvoorbeeld bij reorganisaties, lijken de tarieven zodanig interessant dat het
geld met bakken tegelijk bij de ZZP-er lijkt binnen te komen.
Toch sijpelen, via de diverse media, langzaam maar zeker berichten door dat het veel ZZPers niet altijd voor de wind gaat. Werkloosheid (tussen opdrachten door), fiscale aanslagen,
gebrek aan sociaal vangnet, dure arbeidsongeschiktheid, gebrek aan een goede
pensioenopbouw en verzekeringen zijn enkele zaken die dit soort problemen veroorzaken.
Hiernaast zit de wetgever met het probleem van schijnconstructies in haar maag. ZZPconstructies die eigenlijk gewoon dienstverbanden zijn en ZZP-ers die gedwongen worden
om voor zichzelf te beginnen voldoen niet aan de intentie van de wet. De vakbonden richten
ondertussen afdelingen op die de rechten van ZZP-ers moeten verbeteren omdat er zoveel
misbruik van deze groep wordt gemaakt.
Er is in 2015 dan ook sprake geweest van wettelijke aanpassingen (bijvoorbeeld het invoeren
van de “BGL”) maar dit blijkt met zoveel problemen gepaard te gaan dat de gemiddelde
ZZP-er (alsmede hun opdrachtgevers) in toenemende mate tussen de wal en het schip
bungelen. De “VAR” beschermt opdrachtgevers maar ook niet altijd. Pensioen voor ZZP-ers
moet verplicht worden maar is niet uitvoerbaar en de bonden wilden zelfs een “minimum
ZZP-beloning” invoeren (wat uiteraard niet binnen de kaders van het vrije ondernemen
past).
Waarom niet anders?
Servorg B.V. heeft, in haar functie als professioneel werkgever, een grove berekening
gemaakt van de kosten van het ZZP-schap ten opzichte van het werknemerschap. Wat nu als
de ZZP-er wel zijn/haar eigen opdrachten kan uitkiezen, het eigen tarief kan bepalen maar
toch (sociaal, fiscaal en juridisch) als werknemer behandelt wordt? Servorg noemt dit ZAPpers. Zelfstandig Als Personeel.
Wij hebben daarom enkele veel voorkomende vragen beantwoord en een vergelijk gemaakt.
Er zijn veel verschillende situaties en motivaties binnen het ZZP-verhaal dus wanneer u
specifieke vragen heeft die hieronder niet beantwoord zijn, schroom dan niet contact met
ons op te nemen.

Vragen en Antwoorden

ZAP-er, wat is dat?
ZAP staat bij Servorg voor Zelfstandige Als Personeel. Het idee is simpel: u kiest uw
projecten, u kiest uw tarief, u communiceert deze zaken met Servorg en wij regelen de rest.
Wij maken de contracten op, maken betalingsafspraken met uw opdrachtgever en wij zorgen
dat u, als werknemer, netjes betaald krijgt.

Dit soort dienstverlening bestaat toch al?
Er bestaan bedrijven die voor u, als ZZP-er, de administratieve lasten overnemen. Onze
ervaring is echter dat hun toegevoegde waarde ten opzichte van hun fee, relatief laag is.
Hiernaast behoudt u als ZZP-er de risico’s van het ondernemerschap.
Ons idee is dat het werknemersschap in Nederland niet slecht is. De sociale verzekeringen
zijn relatief goed uitonderhandeld, de opbouw van reserveringen geeft een stabiel inkomen
en de opbouw van werknemersrechten geeft een constructieve invulling voor de
werkzaamheden die werknemers voor hun werkgever verzorgen.

Uitzendbureaus, die zijn zo duur!
Uitzendbureaus zijn duur. Maar daar doen ze ook wat voor. Uitzendbureaus die alleen
payrollen (het overnemen van het werkgeverschap) hebben echter een compleet ander
verdien model. Zij hebben geen grote overhead omdat het hele werving & selectie plaatje
wegvalt.
Uiteraard moeten ook de payrollers verdienen. Deze verdiensten gaan af van uw tarief maar
staan niet in verhouding met de premies die u door verzekeraars krijgt aangeboden om
dezelfde soort zaken te regelen als waar u als werknemer recht op heeft. Graag verwijzen
wij u dan ook naar onderstaand tarief vergelijk.
Overigens hoeft u niet op uitzendbasis te werken. Andere contractvormen zijn ook mogelijk.
Dit kunnen per project bepaald worden. Dus op maat gemaakt.

Willen mijn opdrachtgevers wel mee?
Een welingelichte opdrachtgever weet dat het inhuren van een ZZP-er niet zonder risico’s is.
Met hetzelfde tarief, een centrale inkoop en aantoonbare garanties is het ook in het
voordeel van de opdrachtgever om ZAP-basis te werken.

Feiten vergelijk

ZZP

ZAP

Eigen bedrijf

—

Keuze eigen projecten

Bepaling eigen tarief

—

Bepaling eigen tarief

Startersaftrek

—

Geen startersaftrek

Fiscale aftrek kosten

—

Onkostenvergoeding

Eigen administratie

—

Jaarlijkse aangifte LB

Geen sociaal vangnet

—

Sociaal vangnet

Pensioen zelf te regelen

—

Pensioen geregeld

Arbeidsongeschiktheid
verzekering afsluiten

—

Arbeidsongeschiktheid geregeld

Debiteurenrisico

—

Geen debiteurenrisico

Betaling afhankelijk van
betaaltermijn klant

—

Betaling per week, 4 weken of
maand

Boekhouder / Accountant

—

Geen boekouder/ Accountant

Onzekerheid projecten

—

Onzekerheid projecten

VAR

—

Geen VAR nodig

Opmaak contracten

—

Contracten worden opgemaakt

Conclusie
Wij zijn ons bewust van het feit dat, per ZZP-er, de situatie verschillend kan zijn en de
meeste situaties zullen in positieve of negatieve zin afwijken van bovenstaande berekeningen.
Toch menen wij de conclusie te trekken dat de directe bruto inkomsten na werk weliswaar
hoger zijn, maar dat het bruto uurloon lager uitkomt.
Hier levert u werknemersrechten voor in maar krijgt u een eigen bedrijf voor terug.
Narekenen?
Voor de berekening van het ZZP-tarief zijn wij uitgegaan van informatie van ZZP-ers.
Hiernaast hebben wij gebruik gemaakt van de site: www.ZZPtarief.nl. Voor de berekening
van uw uurtarief of bruto maandloon kunnen wij u deze site aanbevelen.
Contact informatie
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Servorg Personele Service Organisatie
Park Hoornwijck 8 a
2289 CZ RIJSWIJK
Telefoon

+31 (0)70 3385424

Fax

+31 (0)70 3385424

Mail

info@servorg.nl

Site

www.servorg.nl

