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Opgave 6 

 
De zzp’er telt mee 
In een land maken bedrijven in toenemende mate gebruik van zelfstandigen zonder 
personeel (zzp’ers). In 2009 gaat het hierbij om 800.000 personen. Een deel van deze 
zzp’ers was vroeger werknemer, maar een ander deel was werkloos. 
 
Een zzp’er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. Hij verkoopt goederen of 
diensten en stuurt de klanten een factuur. Een zzp’er heeft geen arbeidsovereenkomst; hij 
is dus geen werknemer en valt niet onder de wettelijke bepalingen voor werknemers.  

 
Het bruto-inkomen van een zzp’er die werkzaam is voor een bedrijf, ligt hoger dan de 
loonkosten van een werknemer die in dienst van dit bedrijf hetzelfde werk doet. Door het 
vervangen van werknemers door zzp’ers in een bedrijf, kan de loonquote ( loonsom gedeeld 
door toegevoegde waarde) van dat bedrijf veranderen.

 
2p 19 Leg uit waarom een zzp’er sterker geprikkeld wordt tot efficiënt werken dan een 

werknemer. 
 

2p 20 Leg uit wat er als gevolg van het vervangen van werknemers door zzp’ers in een 
bedrijf gebeurt met de loonquote van dat bedrijf. Betrek in het antwoord zowel 
de teller als de noemer. 
 

Bij een gelijk aantal gewerkte uren is het bruto jaarinkomen van de gemiddelde zzp’er 
€ 32.000 en van de gemiddelde werknemer € 30.000. Om het netto jaarinkomen te 
vergelijken wordt gebruikgemaakt van de onderstaande tabel. 
 

schijfbedragen in euro belastingheffing in procenten

tot en met 17.878 30%

17.879 tot en met 32.127 35%

32.128 tot en met 54.776 42%

54.777 of hoger 52%

de heffingskorting bedraagt € 2.511 
 

Een zzp’er kan gebruikmaken van een aantal aftrekposten voor de inkomstenbelasting die 
niet gelden voor een werknemer.  
Het gaat hierbij om: 
 de oudedagsreserve: deze bedraagt 12% van het bruto-inkomen;  
 de zelfstandigenaftrek: deze bedraagt € 9.251; 
 de aftrek voor midden- en kleinbedrijf: van het bruto-inkomen dat overblijft na aftrek van 

de oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek, blijft 10,5% onbelast. 
 
Een econoom stelt dat de heffingskorting de gemiddelde zzp’er een relatief 
groter voordeel op de te betalen belastingheffing oplevert dan de gemiddelde 
werknemer. 

2p 21 Leg deze stelling uit. 
 

3p 22 Bereken de gemiddelde belastingdruk van een zzp’er met een bruto jaarinkomen 
van € 32.000.  
 




