Voor ZZP’ers
De Week van het Inkomen was een groot succes! Vandaar dat 2012 uitgeroepen wordt tot het ‘Jaar
van het Inkomen’. Want een week aandacht blijkt niet genoeg. Graag wil FNV MOOI meer bieden om
leerlingen, werknemers en (aankomende) ZZP’ers voor te lichten en te informeren over Inkomen. 2012
zal dan ook in het teken blijven staan van Inkomen om iedereen te helpen met die informatie die er zo
veel mogelijk voor zorgt je het inkomen te laten krijgen wat je ook verdient. In dit document zie je
voor verschillende onderwerpen informatie over het Inkomen die jou kan helpen, zoals over kostprijs
en tariefberekening, je administratie, inkomen bij zwangerschap, toeslagen, belastingaangifte en
teruggaaf, pensioen en AOW.

Denk jij er over om ZZP’er te worden?
Gefeliciteerd! Om je goed voor te kunnen bereiden heeft FNV MOOI het boekje ‘starten als ZZP’er’
uitgebracht. Het biedt je een basis om voor jezelf te kunnen beginnen. Je vindt in het boekje
informatie over je kostprijsontwikkeling, je bedrijfsnaam, verzekeringen, vergunningen, regelgeving,
je administratie, tips over marketing en promotie. Je vindt er ook een eerste opzet van een
ondernemingsplan. Het boekje biedt veel praktische informatie.

Hoe bereken ik de juiste kostprijs?
In je kostprijs horen alle kosten geteld te worden die je zowel vast als flexibel hebt. Dan kan je niet
helemaal 100% met zekerheid aangeven, vandaar dat er altijd een marge in acht genomen moet
worden. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld de kosten voor de inrichting van je salon, je auto, je
materialen. Dit zijn investeringen die je maakt als je start, maar ook weer na een aantal jaar. Daar
moet je ook weer voor sparen. Kosten voor je verzekeringen, gas, water, licht, je pensioen zijn
terugkerende kosten, die min of meer vast staan, maar wel elk jaar verhoogd zullen worden.
Variabele kosten zijn directe kosten die je maakt voor je klant, zoals crèmes, lotions, shampoos,
haarverf. Daarnaast wil je ook op vakantie en als je ziek wordt wil je ook een aantal dagen kunnen
uitzieken.

Van Kostprijs naar Prijslijst
Met je kostprijs wil je je prijzen voor je klanten kunnen berekenen. Hiervoor moet je ook bepalen wat
je wilt verdienen en hoeveel uur je kan/wilt werken. Wil je hetzelfde salaris als je eerder verdiende
als werknemer, bijvoorbeeld volgens de CAO, of wil je juist meer verdienen? Je salaris reken je terug
naar het aantal uur dat je werkt, dat wil zeggen je klanten bedient.
Daarnaast ga je bepalen op welke soort klanten je wilt richten. Wil je juist meer vakkennis inzetten
voor je klanten en met de laatste mode meekunnen, wil je het luxe segment bedienen met mooie en
luxe producten en de tijd nemen voor elke klant, of wil je juist de snelle markt bedienen die op elk
moment van de dag kan binnen stappen en na korte tijd weer tevreden naar buiten stapt. De prijskwaliteit verhouding is in elk van deze voorbeelden verschillend. Wil je de snelle klant goedkoop
bedienen kan je geen heel dure producten gebruiken die je prijs verhogen en waarbij de klant het
product niet weet te waarderen in combinatie met de prijs. Wil je mee met de laatste mode heb je
tijd nodig voor extra trainingen en cursussen.
Weet ook wat de prijs-kwaliteit-verhouding is van je concurrenten in de buurt. Ben je tientallen
euro’s duurder voor dezelfde dienst, gaan je klanten weg. Ga je echter voor dezelfde kwaliteit veel
lager met je prijzen zitten, kan het zijn dat je wel heel klanten krijgt, maar dat je er niks aan over
houdt omdat je kostprijs te hoog is.
Als je dit allemaal op een rijtje zet kan je je prijslijst gaan maken.

Zwanger? Welk recht op een uitkering?
Sinds 2008 heb je recht op een uitkering, de Zelfstandig en Zwanger regeling. De uitkering met een
maximum van het minimum loon is afhankelijk van het aantal uur dat je in een voorgaand jaar hebt
gewerkt. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur hebben gewerkt, hangt de uitkering af van de
winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd.

Wat is de Kleine Ondernemers Regeling?
Heeft je onderneming een lage omzet en betaal je per jaar minder dan € 1.883 btw? Dan kom je
mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). Je betaalt dan minder of helemaal
geen btw meer. Minder dan 1345 euro btw hoef je geen btw af te dragen (bedragen van 2011).
Tussen de 1345 en 1883 krijg je een vermindering van (2.5*(1883-btwbedrag)
Rekenvoorbeeld 1: je hebt, in 1 jaar, 12.000 euro omgezet tegen een btw-tarief van 19%, dan
behoor je 2280 euro btw af te dragen. Heb je voor 3000 euro incl 19% btw materiaal ingekocht, mag
je 570 euro inhouden. Dan zou je 2280-570 euro btw moeten afdragen = 1710 euro . De KOR geeft
aan dat je dan 2,5* (1883 -1710) je btw aangifte mag verminderen, dat is 2.5*173 = een
vermindering van 432,50 euro. In plaats van 1710 euro hoef je slechts 1277.50 euro btw af te dragen
aan de belastingdienst.
Rekenvoorbeeld 2: Je hebt, in 1 jaar, 14.000 euro omgezet met kappersdiensten tegen 6% btw (=840
euro btw) en voor 4000 euro producten verkocht tegen 19% btw (=760 btw). Je hebt voor 3.000 euro

ingekocht tegen 19% btw (=570 euro btw). 840 + 760 – 570 = 1030 euro aan btw afdracht. Volgens de
KOR regeling is dit minder dan 1345 euro btw, je hoeft in dit geval geen btw af te dragen!
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/de_kleineondernemersregeling_ob2011z13
fd.pdf

Belastingtarieven, wanneer 6%?
Voor kappersdiensten en diensten in wellness geldt het lage 6% btw tarief. Voor andere diensten en
verkoop van producten geldt het btw tarief van 21%. Dit was tot 1 oktober 2012 19%.
Echter het lage btw tarief staat onder druk. In de tweede kamer wordt gesproken over een verhoging
naar 8% of misschien zelfs 21%. In de loop van 2013 zal hier meer duidelijk over worden.

Eisen aan een goede administratie?
Volgens de wet bent je verplicht om een administratie bij te houden en minimaal 7 jaar te bewaren.
Onder andere voor je belastingaangifte. Hieronder een overzicht van de eisen die de wet aan je
administratie stelt. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Het
gaat dan in ieder geval om basisgegevens als: het grootboek; de debiteuren- en
crediteurenadministratie; de voorraadadministratie; de in- en verkoopadministratie; de
loonadministratie (bij personeel). Gegevens van een eigen pand moet je 10 jaar bewaren. Je
administratie is ook de basis voor je btw-aangifte. Houd daarvoor het volgende bij: facturen die je
uitschrijft; facturen die je betaalt; je uitgaven en ontvangsten; en privégebruik van goederen en
diensten. Het gratis FNV MOOI Boekhoudpakket maakt het je makkelijk om je administratie te doen,
je btw aangifte in te dienen en te bewaren. Denk er aan dat je ook je agenda’s bewaart. Heb je een
papieren agenda, dan worden afspraken met pen (in plaats van potlood) beter gewaardeerd. Houd je
geen administratie bij dan kan dat je een boete opleveren, en daarmee houd je dus minder
inkomsten over.

Ken jij boekhoudpakket van FNV MOOI?
Het gratis FNV MOOI Boekhoudpakket is ontwikkeld voor (aankomende) ZZP’ers in onze branche.
Met het pakket kan je je administratie bijhouden, makkelijk je btw-aangifte voorbereiden en
indienen, en overzicht houden op je resultaten, zodat je kan zien of je winst of verlies maakt. Ook kan
je in het pakket je relaties bijhouden. Je kan het FNV MOOI Boekhoudpakket gratis bestellen via de
website www.fnvmooidag.nl

Een boekhouder die je helpt besparen?
Een boekhouder kan veel geld kosten, afhankelijk van wat de boekhouder doet en hoeveel je zelf
doet. FNV MOOI kent voor haar leden 2 administratieaanbiedingen. Aanbieding 1: Doe je zelf je
aangifte omzetbelasting (BTW) en gebruik je het FNV MOOI Boekhoudpakket, kost de jaarlijkse

aangifte InkomstenBelasting slechts 75 euro ex btw. Aanbieding 2: Wil je zelf zo min mogelijk doen,
laat je gehele administratie dan doen, inclusief btw-aangifte voor 500 euro ex btw. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar info@fnvmooi.nl met je contactgegevens (Telefoonnummer) en je
lidnummer. Meer informatie over de administratieaanbiedingen vind je ook op
www.fnvmooivoordeel.nl.

Welke verzekeringen heb ik nodig?
Verzekeringen kosten geld, welke heb je nodig en welke niet. Dat is voor elke ZZP’er anders. Een
aansprakelijkheidsverzekering voor de uiterlijke verzorging raden we je vrijwel altijd aan. En het is
verstandig je tegen ArbeidsOngeschiktheid te verzekeren. FNV leden krijgen korting op diverse ZZPverzekering bij Achmea, zoals de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers. Je vindt alle
informatie over de verzekeringen en de kortingen op www.centraalbeheer.nl/fnv, daar kan je gelijk
offertes aanvragen of je belt naar : 055-579 86 00. (Tip: vraag altijd bij meerdere partijen offertes
aan, voor jouw situatie kan een korting de verzekering toch duurder maken dan bij een ander die
geen korting biedt..)
Andere verzekeringen zoals een geldverzekering en eigen vervoer-verzekering hangt af van hoe jij je
vak uitoefent, mobiel of vanuit een woonhuis.
-> Arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan je niet meer werken bijvoorbeeld door een ziekte of
ongeval heb je geen recht op een ziektewet of WIA-uitkering als ZZP’er. Leden van FNV krijgen
korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van ZIlverenKruis Achmea.
www.zilverenkruis.nl/fnv
-> Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beschermt je tegen de risico’s van de schade bij je klant
tijdens de behandeling
-> Een bedrijfsauto verzekering, voor je auto en apparatuur wat je meeneemt naar klanten
-> Een Brand- en bedrijfsschadeverzekering verzekert je zich tegen de materiële schade bij brand en
de financiële gevolgen ervan. Standaard biedt deze brandverzekering uitgebreide dekking bij branden bedrijfsschade. Daarnaast kan je deze verzekering uitbreiden met bijvoorbeeld de aanvullende
Glasverzekering. Een glasverzekering is een aanvulling omdat de schadeverzekering voor je salon dit
vaak niet al meeverzekerd.
-> Instrumenten- en Apparatuurverzekering. Je dure gereedschap verzekeren tegen schade en
diefstal. Voor als je werkt met kostbare instrumenten, apparaten of gereedschappen, en hiervan
afhankelijk bent voor de uitoefening van je werk is er de Instrumenten- en Apparatuurverzekering.
Hiermee houd je de financiële risico's bij schade of diefstal tot een minimum beperkt.
-> Een geldverzekering kan je voor kiezen als je met contant geld werkt. Dan ben je verzekerd tegen
bv diefstal als je onderweg wordt overvallen. Ook geld thuis wordt op die manier verzekerd.

Sparen voor een goed pensioen?
Als ZZP’er spaar je zelf voor je pensioen, naast de AOW die je krijgt van de overheid. Hoe vroeger je
begint hoe beter het is. FNV kent een pensioenregeling voor ZZP’ers die het mogelijk maakt ook
kleine bedragen in te leggen. (Kunst en cultuur, zie de folder of de website:
http://www.fnvzelfstandigenpensioen.nl/)

Aftrekbare kosten voor ondernemers?
Bijna alle kosten die je maakt voor je onderneming zijn aftrekbaar van de winst die je maakt. Je moet
de kosten wel kunnen staven met afschriften, aankoopbonnen en dergelijke. Een goede boekhouding
is essentieel.

Afschrijvingen voor startende ondernemers
In de winst- en verliesregeling kun je de waardevermindering van alle apparatuur voor je
onderneming afschrijven. Bedoeld wordt: de bedrijfsauto, meubilair, computers en dergelijke. Hoe
meer waardevermindering, hoe minder belasting je betaalt.

Subsidie bij starten van een bedrijf..
vanuit een WAO-, WAZ-, of Wajong uitkering.
Op grond van de Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten (REA) zijn er mogelijkheden voor de
financiering van een bedrijf plus begeleiding voor startende ondernemers. Zo kun je met een goed
ondernemingsplan in aanmerking komen voor een starterkrediet via het UWV. In het begin kan de
uitkering gewoon doorlopen. In de eerste jaren zijn de aftrekposten hoog. (In het eerste jaar 12.000
euro als er meer dan 800 uur gewerkt is).

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is een vrijstelling die je mag aftrekken van de gemaakte winst. Tot 2012 was
dit bedrag afhankelijk van je winst. Sinds 2012 mag je een vast bedrag van € 7.280 fiscaal aftrekken.
Je komt hiervoor in aanmerking als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, je voldoet aan
het urencriterium en je drijft je onderneming zelf.

Kamer van Koophandel
Vraag bij de Kamer van Koophandel om een adviesgesprek welke mogelijkheden er in het kader van
tegemoetkomingen, regelingen en subsidies voor jouw specifieke onderneming mogelijk zijn.

Alle informatie die hier wordt weergegeven is een globale uitleg, per persoon kan dit verschillen, en
kunnen er ook extra’s geldig zijn. Neem contact op met je vakbond voor meer informatie en specifieke
gevallen!

