
 

 

 

 

 

 

 

 

ZZP   -   focus 
Economisch Bureau Nederland 

Madeline Buijs | +31 20 383 82 01 

Nieuwe realiteit arbeidsmarkt 

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen 

jaren fundamenteel veranderd. Vaste contracten 

voor werknemers zijn veel minder 

vanzelfsprekend geworden. Zoals in de grafiek 

rechts te zien is, daalde de afgelopen jaren het 

aantal werknemers in vaste dienst flink, van 5,66 

miljoen in het eerste kwartaal van 2003 tot 5,15 

miljoen in het eerste kwartaal van 2016. Een 

afname van 510.000.  

 

Uiteindelijk blijft de arbeidsmarkt in Nederland er 

nog wel een van vaste dienstverbanden, 62% 

van de werkenden heeft een vast dienstverband. 

In de leeftijdsgroepen 15-25 jaar en 65-75 jaar 

zijn er weinig werkenden met een vast 

dienstverband. Maar in de groep 25-65 jaar 

heeft de meerderheid van de werkenden een 

vast contract.  

 

Vaste dienst uit de gratie 

Aantal x1000 
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Dit loopt uiteen van 64% voor de groep tussen 

25 en 35 jaar tot 71% voor de groep tussen 35 

en 45 jaar. Er kan daarom ook niet worden 

geconcludeerd dat jongeren geen vaste 

contracten meer krijgen en dat dit alleen 

voorbehouden is aan oudere werknemers. 

 

Zzp’ers steeds grotere groep 

De beroepsbevolking nam tussen het eerste 

kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 

2015 met 516.000 toe. Omdat het aantal 

werknemers in vaste dienst afnam, betekent dit 

dat andere contracten in zwang zijn geraakt. Dit 

zijn de werknemers met een flexibele 

arbeidsrelatie, de zelfstandig ondernemers en 

zzp’ers. Dit is in onderstaande grafiek te zien. 

 

Flexwerk groeit 
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Opmars zzp’ers zet door ondanks nieuwe regelgeving 
 
Ondanks dat het merendeel van de Nederlandse beroepsbevolking nog een vast dienstverband heeft, is 

het aantal werkenden met een flexibel contract in opmars. Ook zijn er steeds meer ondernemers. De 

zzp’ers zijn hier een sprekend voorbeeld van. Het zzp-schap wordt in Nederland door de overheid 

gestimuleerd, maar ook de digitalisering en de verschuiving van het belang van sectoren spelen een rol bij 

de opkomst van zzp’ers. De nieuwe wet DBA zorgt op dit moment voor onzekerheid, wat deze opkomst op 

korte termijn kan stuiten. De wet beoogt het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Dit is een positieve 

ontwikkeling, omdat schijnzelfstandigheid concurrentievervalsing in sectoren veroorzaakt. 

 



 

 

Na het aantal oproepkrachten is het aantal 

zzp’ers het hardst gestegen. Het aantal zzp’ers 

groeit sinds 2003 gestaag, zoals in de grafiek 

hieronder te zien is. In het eerste en tweede 

kwartaal van 2016 daalde het aantal iets, maar 

het is te vroeg om van een trend te kunnen 

spreken. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het eerste 

kwartaal van 2014 en 2015 ook, maar daarna 

steeg het aantal weer. 

 

Gestage groei zzp’ers 
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Het aantal leerkrachten in het basisonderwijs dat 

als zzp’er werkt is het sterkst gestegen, gevolgd 

door HR-specialisten. Er is ook een aantal 

beroepen waar in 2003 nog geen zzp’ers actief 

waren en in 2015 wel. Zoals beleidsadviseurs, 

productieleiders in bouw en industrie en 

verpleegkundigen. Ook zijn er nog beroepen 

waar nog steeds geen zzp’ers actief zijn, 

bijvoorbeeld bij de brandweer, politie en 

apothekersassistenten. 

 

De meeste zzp’ers werken voltijds, zo’n 55%. Dit 

aantal is in de afgelopen jaren wel afgenomen. 

In 2008 was dit nog ruim 59%. Dit is in 

onderstaande grafiek te zien. De sterkste groei 

is te zien in het aantal zzp’ers dat 28-35 uur per 

week werkt. Gemiddeld werken zzp’ers nog 

minder uren dan voor de crisis. 

 

Percentage zzp’ers die voltijd werken daalt 
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Ondanks de populariteit, kunnen niet alle zzp’ers 

leven van hun zzp-schap alleen. Volgens het 

CBS heeft 38% een hoofdinkomen uit het ZZP-

schap. De rest vult dit aan met een 

neveninkomen of het inkomen uit ZZP-

werkzaamheden is een neveninkomen. 61% van 

de zzp’ers is man, zij hebben een hoger 

inkomen uit zzp-werkzaamheden dan vrouwen. 

Waarom stijgt het aantal zzp’ers zo 

sterk? 

Er is een aantal redenen aan te wijzen waarom 

het aantal zzp’ers in Nederland zo hard is 

gegroeid de afgelopen jaren. Onder andere het 

Centraal Planbureau (CPB) en de Sociaal-

Economische Raad (SER) hebben hier 

onderzoek naar gedaan. 

 

Ten eerste verschuift het belang van sectoren in 

de Nederlandse economie. In sommige 

sectoren, zoals de dienstverlening, ICT en 

gezondheidszorg zijn relatief veel zzp’ers actief. 

Deze sectoren worden in de Nederlandse 

economie steeds belangrijker, waardoor de 

werkgelegenheid relatief meer toeneemt. Dat 

heeft een positieve invloed op het totaal aantal 

zzp’ers in Nederland. 

 

Daarnaast is het door de digitalisering veel 

eenvoudiger geworden om als zzp’er te werken. 

Je hoeft niet meer in een kantoor te werken, dit 

kan overal. Dit geldt met name voor veel 

dienstverlenende beroepen waar zzp’ers hun 

kennis inzetten. Zzp’ers in bijvoorbeeld de bouw 

en gezondheidszorg kunnen dit natuurlijk niet. 

 

Ten slotte heeft de overheid geholpen door 

vanaf het jaar 2000 (fiscale) regelgeving op te 

stellen die het aantrekkelijk maakt om als zzp’er 

aan de slag te gaan. Zoals de 

zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. 



 

 

Hierdoor hoeven zzp’ers minder belasting te 

betalen over hun winst. Ook is het voor 

werkgevers aantrekkelijk om zzp’ers in dienst te 

nemen, omdat zij minder premies en belastingen 

hoeven af te dragen. 

 

Heeft de conjunctuur effect? 

De conjunctuur kan voor zowel een toename als 

een afname van het aantal zzp’ers veroorzaken. 

Als het goed gaat met de economie neemt het 

aantal zzp'ers toe doordat er meer werk is. Maar 

tegelijkertijd treden er dan ook zzp’ers in dienst 

van bedrijven die als gevolg van een neergang 

van de economie noodgedwongen zzp’er zijn 

geworden. En dit geldt natuurlijk andersom in 

een neergaande economie. In Nederland lijkt het 

positieve effect van een hoogconjunctuur de 

overhand te hebben. Het aantal zzp’ers is 

namelijk het sterkst gestegen in de periode 

2006-2008. Dit zijn jaren waarin het met de 

Nederlandse economie goed ging. 

 

Een goede illustratie hiervan is te vinden in de 

bouwsector. De bouw is van alle sectoren in de 

Nederlandse economie het zwaarst getroffen 

door de crisis. Er wordt vaak gezegd dat er 

tijdens de crisis veel zzp’ers bij zijn gekomen 

doordat bouwbedrijven massaal hun 

werknemers ontsloegen. Maar als we kijken 

naar de ontwikkeling van het aantal zzp’ers in de 

bouw was de sterkste groei te zien in de periode 

2004-2008. Dit waren jaren van sterke groei in 

de bouw. De jaarlijkse groei van het aantal 

zzp’ers is in de grafiek hieronder te zien. 

 

Groei aantal zzp’ers neemt sinds 2008 af in 

de bouw 

% groei 
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Een opgaande conjunctuur heeft in Nederland in 

positieve zin bijgedragen aan de groei van het 

aantal zzp’ers, zoals hierboven is gebleken. 

Maar om de groei van de afgelopen 15 jaar te 

kunnen verklaren, zijn de verschuiving van het 

belang van sectoren, nieuwe regelgeving en de 

digitalisering van groter belang. De conjunctuur 

is namelijk van alle tijden. 

 

Wat is de toekomst van de zzp’er? 

Zoals hiervoor beschreven is de groei van het 

aantal zzp’ers afhankelijk van verschillende 

factoren. Deze factoren hebben daarom ook 

invloed op de ontwikkeling van het aantal 

zzp’ers de komende jaren. 

De digitalisering is nog niet ten einde, wat 

positief is voor de ontwikkeling van het aantal 

zzp’ers. Ook het feit dat de dienstverlenende 

sectoren zoals ICT en zakelijke dienstverlening 

de komende jaren naar verwachting de sterkste 

groei laten zien heeft een positief effect op het 

aantal zzp’ers. Daarnaast heeft de opgaande 

conjunctuur een positief effect. Het feit dat veel 

zzp’ers weer in dienstverband gaan werken bij 

een opgaande conjunctuur dempt dit effect iets. 

Concluderend is het onze verwachting dat het 

aantal zzp’ers de komende twee jaar zal 

groeien. 

 

Maar nieuwe wetgeving zorgt voor 

onduidelijkheid… 

Er is nog wel een factor die voor veel 

onduidelijkheid zorgt, namelijk de veranderende 

wetgeving omtrent zzp’ers. Per 1 mei is de Wet 

deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet 

DBA) ingegaan. Deze wet vervangt de 

Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Door de nieuwe 

wet is de zzp’er niet meer alleen 

verantwoordelijk voor het beoordelen van de 

arbeidsrelatie, maar ook de opdrachtgever 

(werkgever). De Belastingdienst gaat de nieuwe 

wet handhaven en kan volgens de nieuwe wet 

zowel de zzp’er als de werkgever 

verantwoordelijk houden. Zzp’er en werkgever 

kunnen met modelovereenkomsten gaan 

werken. Dit zorgt voor duidelijkheid over de 

arbeidsrelatie. Beide partijen moeten zich aan 

https://insights.abnamro.nl/sector/technologie-media-telecom/
https://insights.abnamro.nl/2016/06/update-zakelijke-dienstverlening-gunstige-vooruitzichten/


 

 

de modelovereenkomst houden. Het gebruik van 

een modelovereenkomst is niet verplicht 

wanneer duidelijk is dat er geen sprake is van 

loondienst.  

 

Er heerst op dit moment onduidelijkheid over 

hoe de Belastingdienst gaat handhaven en hoe 

de modelovereenkomsten opgesteld moeten 

worden. Er zijn signalen dat werkgevers 

hierdoor geen zzp’ers meer willen inhuren en 

hen alleen nog maar via uitzendbureaus 

inhuren. Er geldt wel een overgangstermijn van 

1 jaar voordat de Belastingdienst de nieuwe wet 

actief gaat handhaven. Hierdoor zouden zzp’ers 

en werkgever voldoende tijd moeten hebben om 

volgens de nieuwe wet te gaan werken. Het is 

dan wel noodzakelijk dat de Belastingdienst 

voldoende capaciteit beschikbaar heeft voor 

voorlichting. De onzekerheid die de nieuwe wet 

met zich meebrengt, kan op korte termijn 

remmend werken op de ontwikkeling van het 

aantal zzp’ers in Nederland. 

 

Wij verwachten dat ondanks deze 

onduidelijkheid de opmars van zzp’ers op de 

langere termijn doorzet. De Belastingdienst gaat 

pas na een jaar handhaven, waardoor er nog 

voldoende tijd moet zijn om te zien hoe de wet in 

de praktijk zal uitpakken. Dit is wel afhankelijk 

van de snelheid van het beoordelen van 

modelovereenkomsten door de Belastingdienst. 

Tegengaan schijnzelfstandigheid moet 

doel zijn 

De Tweede- en Eerste Kamer hebben met deze 

wet beoogd om schijnzelfstandigheid tegen te 

gaan. Schijnzelfstandigheid houdt in dat een 

zzp’er in feite in dienst is bij de werkgever en 

dus eigenlijk een werknemer is. Onze 

verwachting is dat de Belastingdienst dan ook 

op deze gevallen gaat handhaven. Gezien het 

grote aantal zzp’ers in Nederland zullen naar 

verwachting vooral de heldere en grootschalige 

gevallen van schijnzelfstandigheid aan worden 

gepakt. 

 

De Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft 

onderzoek gedaan naar schijnzelfstandigheid 

van zzp’ers in verschillende Europese landen. 

Zij hebben onderzocht hoeveel zzp’ers maar 

één opdrachtgever hebben, bij grote werklast 

geen extra personeel kunnen inhuren en niet 

autonoom kunnen beslissen over hun eigen 

bedrijfsvoering. Gemiddeld is in Europa 1,3% 

van alle werkenden schijnzelfstandige, terwijl dat 

in Nederland 1,7% is. Volgens het IBO rapport 

komt dit overeen met 15% van de zzp’ers in 

Nederland. Aangezien er in Nederland in het 

eerste kwartaal van 2016 1.024.000 zzp’ers 

actief zijn, zouden er ruim 153.000 

schijnzelfstandigen zijn. 

 

SEOR heeft ook onderzoek gedaan naar 

schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Zij hebben 

naar vier sectoren gekeken die in de tabel 

hieronder zijn benoemd.  

 

 

 

In deze sectoren ligt de schijnzelfstandigheid 

tussen de 3-15%. Relatief de grootste groep 

schijnzelfstandigen bevindt zich in de zorg en 

het wegvervoer. Volgens deze cijfers zou het 

aantal schijnzelfstandigen in Nederland uiteen 

lopen van 31.000-153.000. 

 

Schijnzelfstandigheid is marktverstorend 

Schijnzelfstandigheid zorgt voor 

concurrentievervalsing. Omdat werkgevers 

minder premies en belastingen hoeven af te 

dragen voor zzp’ers die zij in dienst hebben, 

hebben zij minder personeelskosten. Dit 

belemmert de marktwerking, omdat zij de 

schijnzelfstandige eigenlijk als werknemer in 



 

 

dienst hadden moeten nemen. In het IBO 

rapport is berekend wat het verschil is tussen de 

kosten van een werknemer en een zzp’er. Als er 

wordt uitgegaan van een gelijk netto inkomen 

van de werknemer en de zzp’er kost een 

werknemer de werkgever 140% van het netto 

besteedbaar inkomen, terwijl een zzp’er 116% 

kost. Ervan uitgaande dat de zzp’er een opslag 

hanteert voor premies die betaald moeten 

worden. Wanneer de zzp’er dit niet doet, dat 

kost de zzp’er slechts 97% van zijn netto 

besteedbaar inkomen. Dit laat zien dat er een 

groot verschil is tussen de kosten van een 

werknemer en een zzp’er. Dit verschilt van 21% 

in het geval de zzp’er wel premies en dergelijke 

in rekening brengt tot 44% als hij dat niet doet. 

 

Door via de nieuwe wet ook de werkgever 

verantwoordelijk te houden voor de 

arbeidsrelatie, is het eenvoudiger geworden om 

schijnzelfstandigheid en dus 

concurrentievervalsing aan te pakken. Zeker als 

het op grote schaal gebeurt. Dit zou een prikkel 

voor werkgevers moeten zijn om geen 

schijnzelfstandigen meer in dienst te nemen, wat 

effect kan hebben in sectoren waar de 

schijnzelfstandigheid hoog is. En ook zzp’ers 

moeten zich hier bewust van zijn.  

 

Nieuwe wet heeft gevolgen 

Gemiddeld kwamen er in de periode 2004-2015 

jaarlijks 32.000 zzp’ers bij, een jaarlijkse groei 

van 4%. Gezien het grote aantal 

schijnzelfstandigen, zal dit percentage 

waarschijnlijk in 2016 en 2017 niet gehaald 

worden. Een deel van de schijnzelfstandigen zal 

naar verwachting stoppen als zzp’er. Wel is de 

verwachting dat er groei te zien zal zijn, omdat 

de introductie van de wet DBA geleidelijk gaat. 

De Belastingdienst gaat pas in 2017 handhaven 

en zal zich naar verwachting richten op de 

duidelijke en grootschalige gevallen. 
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