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Wet Minimumbeloning Zelfstandigen (Wmz) 

Doel van deze wet 

Ter bescherming van zzp’ers die werkzaam zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt wil de regering 

een generiek minimumtarief van € 16,- per uur introduceren, waardoor werkenden aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt de garantie hebben dat zij tenminste een tarief ontvangen waarmee zij in hun 

noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien. Dus: 

 Armoedebestrijding door bestaansminimum voor “zelfstandigen” te garanderen 

 Kostenverschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen 

 Het doel is niet: schijnconstructies bestrijden en ondernemerschap stimuleren 

Wie zijn “Zelfstandigen” in deze wet 

 Alle werkenden buiten dienstverband (dus zonder arbeidsovereenkomst) 

 Zelfstandige ondernemers, rechtsvorm maakt niet uit (ook DGA zonder personeel) 

 Echter ook schijnzelfstandigen (natuurlijke personen zonder arbeidsovereenkomst) 

 Je bent zelf geen werkgever, dus geen werknemers in dienst (moet je aantonen) 

Wie zijn opdrachtgevers/werkverstrekkers 

 Iedereen die diensten (arbeid) afneemt tegen betaling zonder arbeidsovereenkomst 

 Bedrijven, instellingen of particuliere klanten  

Wat zijn diensten 

 Je levert persoonlijke arbeid tegen betaling 

 Vrijwilligerswerk en stage wordt niet beschouwd als werken tegen betaling 

 Het gaat dus niet over handel, koop en verkoop 

De kern van de Wet Minimumbeloning Zelfstandigen (Wmz) 

 Instellen verplicht minimum uurtarief  

 Van € 16,- excl. btw per uur 

 Na aftrek van directe kosten 

 Over direct toe te rekenen tijd 

 Alle zelfstandigen en alle werkverstrekkers (ook particuliere klanten) zijn verplicht in hun 

administratie aan te tonen, dat er een uurtarief is berekend en betaald van minimaal € 16,- 

 Dat geldt voor alle dienstverlening, ongeacht de duur van de dienstverlening en ongeacht de 

hoogte van het tarief 

 De met deze wet samenhangende verplichtingen gelden voor alle zelfstandigen en al hun 

werkverstrekkers, ook particulieren. Bij overtreding geldt een bestuurlijke boete. 

Verplichtingen zelfstandige/opdrachtnemer (moet in je administratie worden opgenomen) 

De opdrachtnemer moet voorafgaand aan elke opdracht een inschatting maken van de directe 

kosten en uren. Hij moet deze gegevens in de vorm van een uren- en kostenoverzicht aan de 

opdrachtgever geven, zodat deze kan vaststellen of het uurtarief minimaal € 16,- is. 

1. Offerte, voorafgaand aan opdracht/werkzaamheden: schriftelijke beschrijving werk met 

specificatie van totaalbedrag ex btw, aftrek directe kosten, tijdsbesteding en uurtarief. 

 Inschatting hoogte van directe kosten voor 
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- Voorbereiding en uitvoering van het werk 

- Vervoer (alleen in het kader van de opdracht, niet woning/werk) 

- Materiaal (hoogste bedrag inkoop/factuur) 

- Niet verrekenbaar: administratiekosten, acquisitie, offerte, verzekeringen, scholing, 

bedrijfsmiddelen 

 Inschatting directe tijdsbesteding (declarabele uren) 

 

2. Factuur (uiterlijk 15e volgende maand) met overzicht: 

- Totaal maandbedrag ex btw 

- Directe kosten gespecificeerd 

- Tijdsbesteding per dag, uur, locatie  

- Uurtarief volgens de voorgeschreven berekening 

 

3. Eindafrekening bij einde opdracht met totaaloverzicht: 

 Totaalbedrag ex btw, directe kosten, tijdsbesteding en uurtarief 

 In administratie opnemen, controleerbaar, 7 jaar bewaren 

- Bewijsstukken directe kosten 

- Onderbouwing directe kosten voor meerdere opdrachtgevers door overzicht 

verschillende opdrachten en aantal bestaande en te verwachten opdrachtgevers 

- Aantal toekomstige opdrachtgevers: recente inschatting naar objectieve gegevens 

Verplichtingen opdrachtgever/werkverstrekker (moet in de administratie worden opgenomen) 

1. Offerte met overzicht, facturen en eindafrekening in administratie (7 jaar bewaren) 

2. Controle aangeleverde gegevens (kosten, arbeidstijden met locatie en datum, uurtarief) 

3. Aantoonbare toetsing bewijsstukken in administratie 

4. Bewijsstukken girale betaling met datum (betaling binnen 30 dagen na factuur) 

5. Bovenstaande geldt ook voor particuliere klanten (zonder verplichte toetsing) 

 

 

Beoordeling van de Wmz door stichting ZZP Nederland: 

1. Deze wet maakt geen einde aan schijnconstructies aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 

waar de echte ondernemers last van hebben (tariefdaling). Deze wet maakt geen einde aan 

misbruik van fiscale ondernemersvoorzieningen (zelfstandigenaftrek) door opdrachtgevers, 

waardoor “zelfstandigen” worden onderbetaald. Deze wet zal armoede aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt niet opheffen of verminderen. De wet is in geen enkel opzicht 

doelmatig te noemen. 

2. Deze wet behelst een complexe veelheid van administratieve verplichtingen, die gepaard 

gaan met extra (niet declarabele) kosten (tijd/productieverlies, kosten, boetekans) voor alle 

zelfstandigen en hun opdrachtgevers (ook particuliere klanten), enkel om te kunnen 

vaststellen, dat er minimaal een uurtarief van € 16,- wordt betaald aan een beperkte groep 

“zelfstandigen” met een laag verdienvermogen. Er is sprake van verregaande 

disproportionaliteit: het middel is erger dan de kwaal. 
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3. De wetgever zet een minimumtarief voor “zelfstandigen” in de markt met (goede) bedoeling 

van armoedebestrijding. Dit zal echter een neerwaartse beweging van bovenliggende 

tarieven tot gevolg hebben, waardoor ook echte ondernemers worden geraakt. 

4. De focus op een uurtarief staat los van de werkelijke prijsvorming in de markt. De prijs van 

dienstverlening is veelal niet gerelateerd aan de directe arbeidstijd. Deze wet dwingt alle 

zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers of klanten in een keurslijf van prijsvorming 

naar tijdseenheid. Dat heeft nadelige financiële gevolgen, zorgt voor verstoring van de markt 

en beperking van ondernemerschap. 

5. Deze wet legt alle zelfstandige ondernemers, hun opdrachtgevers en hun klanten 

(administratieve) verplichtingen op, die in de praktijk onuitvoerbaar zullen zijn en tevens niet 

te handhaven.  

6. Conclusie: 

 De Wmz is niet doelmatig om schijnconstructies te bestrijden en niet doelmatig om 

armoede te bestrijden. 

 De Wmz benadeelt alle zelfstandigen door disproportionele verplichtingen, die het 

ondernemerschap beperken. 

 De Wmz is door een voor veel ondernemers ongebruikelijke prijsvorming op basis van 

uurtarief en de daaraan gekoppelde administratieve last bij voorbaat onuitvoerbaar. 

 De Wmz zal door de nodeloze complexiteit en ondoelmatigheid geen draagvlak 

verwerven onder de belanghebbenden, wat handhaving sterk zal bemoeilijken, zeker 

gezien het bestaande gebrek aan capaciteit van de handhavingsinstanties. 

 

 


