
ZZP 
Als ZZP-er sluit je een overeenkomst met een 
opdrachtgever, moet je zelf werk vinden, je 
(eventueel) verzekeren tegen ziekte en 
aansprakelijkheid, eigen pensioenopbouw regelen 
en administratie voeren, waaronder de aangifte IB. 

Je hebt wel meer vrijheid in je doen en laten. 

FREELANCE OF  
ZELFSTANDIG ONDERNEMER? 
Als je voor iemand bij wie je niet in loondienst bent, 
een klus doet, ben je automatisch een freelancer. 
Per opdracht bepaal je met je opdrachtgever wat je 
doet in welke tijd en hoeveel je gage is. Je kunt 
facturen sturen of je laten verlonen. Dat is goed te 
combineren met ander werk in loondienst. 
Inschrijven bij KvK is niet verplicht (maar toch aan 
te raden i.v.m. professionalisering en omdat er vaak 
naar gevraagd wordt) en meestal kan je gebruik 
maken van de KOR*. 

De administratie is vrij simpel, evenals de aangifte 
IB (inkomstenbelasting).


Als zelfstandig ondernemer krijg je 
belastingvoordelen. Dat zijn de zelfstandigenaftrek, 
3x de startersaftrek, en de MKB aftrek. Je betaalt 
dan een stuk minder IB. Je moet wel voldoen aan 
eisen van de belastingdienst: op jaarbasis minimaal 
1225 uur werken in je eigen bedrijf, minimaal 3 
opdrachtgevers hebben, een urenregistratie 
bijhouden. De aangifte IB is meer werk. Je bent 
ingeschreven bij de KvK en meestal btw-plichtig. 

Vaak begin je naast een (part-time) baan in 
loondienst als freelancer en groei je door naar 
zelfstandig ondernemerschap. 

Zowel een freelancer als een zelfstandig 
ondernemer kunnen beroepskosten aftrekken.


Mogelijke situaties:

A. Als het grootste deel van je werk bestaat uit 
theatercontracten die per stuk langer dan 3 
maanden duren, als je weinig administratie wilt 
voeren en als je aanspraak wilt maken op WW, 
ziektewet en mogelijk pensioenopbouw, is de keuze 
voor werken in loondienstverband het beste. Je 
andere, losse acteerwerk-klussen kan je via de 
artiestenregeling doen of als freelancer (niet als 
ondernemer, want je voldoet niet aan de eisen van 
de belastingdienst). 

Deze combinatie kan je ook doen als je naast je 
acteerwerk in loondienst bijvoorbeeld een tweede 
carrière hebt of krijgt. Dat andere werk 
(stemmenwerk, lesgeven, trainingswerk, 
meubelmaker, yogaleraar etc) doe je dan als 
freelancer. 

Het is handig om in deze situaties de KOR* aan te 
vragen; waarschijnlijk komen je inkomsten niet 
boven de 20.000 euro. Over je winst als freelancer 
moet je nog IB (inkomstenbelasting) betalen. 


B. Voldoe je aan de eisen van de belastingdienst, 
bestaan jouw werkzaamheden voornamelijk uit 
(onregelmatige) losse klussen, of opdrachten die 
vaak korter dan 3 maanden duren (bv acteren, 
stemmenwerk, draaidagen lesgeven, trainingswerk 
etc.), vind je administratie voeren geen probleem, 
evenals het eventueel zelf regelen van je pensioen 
en arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is het 
interessant om als zelfstandig ondernemer te gaan 
werken. Je kunt zo makkelijk zelf bepalen welk werk 
je wel dan niet doet. 

Over je winst moet je, na aftrek van de 
belastingvoordelen, IB betalen. 

Inschrijven bij de KvK is verplicht en wel of niet 
gebruikmaken van de KOR* hangt af van je omzet.

De KOR (kleine ondernemersregeling)* voor zzp-ers 
Als je met btw belaste omzet <20.000 euro blijft, kan je gebruik maken van de KOR. Alle inkomsten zijn dan vrijgesteld 
van btw. Voordeel is dat je administratie een stuk eenvoudiger wordt omdat je geen btw boekhouding hoeft te voeren 
over je inkomsten en je beroepskosten. Als je veel beroepskosten hebt of investeert, is het een nadeel omdat je de btw 
op de kosten niet terug kunt vragen. De KOR vraag je aan bij de belastingdienst en geldt voor drie jaar.


Artiestenregeling 
Optredende artiesten met een overeenkomst korter dan drie maanden of artiesten die per optreden betaald krijgen, 
kunnen gebruik maken van de artiestenregeling. Dat is een bijzondere vorm van loondienst. De artiest is voor de 
gewerkte dagen (in principe) voor WW en ziekte verzekerd en er is IB ingehouden.


De wet DBA (deregulering arbeidsrelaties) 
Het is niet altijd even duidelijk of je je werk als werknemer of als zzp-er doet of kan doen. Dat heeft te maken met 
gezagsverhouding (mag je je werk zelf inrichten, ben je vervangbaar?) en of hetzelfde werk in loondienst gedaan had 
kunnen worden. De wet is bedoeld om werknemers te beschermen tegen onnodig ontslag, waardoor ze vaak als zzp-er 
hetzelfde werk blijven doen maar dan niet verzekerd zijn. De uitwerking van de wet is nog in ontwikkeling. Daarom wordt 
de wet tot 1 oktober 2021 niet streng toegepast. Beoordeel per opdracht of er wel dan niet sprake is/kan zijn van een 
loondienst-setting. 

LOONDIENST  
Bij loondienst heb je een werkgever, heb je een 
arbeidscontract, is er sprake van een vast loon, 
doorbetaling bij ziekte, opbouw WW en meestal 
pensioenopbouw. Je hoeft geen administratie te 
voeren. Wel is er sprake van gezagsverhouding 
tussen jou en de werkgever.


