
Verkenning Zelfstandigen 2014  |  1   

Verkenning Zelfstandigen 2014



Verkenning Zelfstandigen 2014  |  2   

Inhoudsopgave  

Voorwoord 3

Netwerk Zelfstandigen Werkenden 4

Samenvatting 5

Verkenning zelfstandigen 6

Afbakening doelgroep 6

Aanvullende kenmerken van de doelgroep uit het SSB 7

Bevindingen: 8

Analyse samenloop en verdeling van inkomensbronnen 

in het huishouden 11

Persoons- en achtergrondkenmerken 17

Begrippenlijst van het CBS 19

September 2014, Achmea Grootzakelijk

Peter van Leeuwen

Maarten Jansen



Verkenning Zelfstandigen 2014  |  3   

Voorwoord 

Achmea ervaart dat de groep zelfstandig werkenden toeneemt in haar klantenbestand.
Reden voor Achmea om een verkennend onderzoek te starten in co-creatie met het Netwerk
Zelfstandig Werkenden en De Unie om meer zicht te krijgen op de kenmerken van deze
groep. Hoe meer er over de risico’s van zelfstandigen bekend is, hoe meer maatwerk kan
worden geboden met verzekeringsoplossingen. Deze studie is een eerste verkenning van de
groep zelfstandigen.  

Het aantal zelfstandigen neemt toe. Uit deze analyse blijkt dat de groep zelfstandigen door-
gaans tot de hogere inkomensgroepen behoren, maar dat er grote sectorale verschillen 
bestaan. Zelfstandigen zijn gemiddeld genomen hoger opgeleid, hebben hogere inkomens, en 
meer vermogen. In deze zin wijken zelfstandigen dus af van de gemiddelde werknemer in een 
sector. Als gevolg van deze  kenmerken zijn ze zelfredzamer en hebben meer keuzevrijheid 
om inkomens en verzekeringsarrangementen voor zichzelf te organiseren. Toch bestaat er 
veel behoefte onder zelfstandigen zichzelf toch op een of andere manier collectief te 
 organiseren. Zo zijn er heel wat belangengroepen en inkoopcombinaties terug te vinden die 
werken voor of namens zelfstandigen. In een eerdere brief heb ik sociale partners en de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen zelfstandigen te erkennen als 
sector. Zelfstandigen zouden baat kunnen hebben bij verder onderzoek naar wat hen onder-
ling bindt en wat hun gezamenlijke agenda zou kunnen zijn in ‘Den Haag’.

Achmea onderneemt met grootzakelijke bedrijven en sociale partners studies om met name
preventief beleid vorm te geven op het terrein van duurzame inzetbaarheid, goed werkgever-
schap, mobiliteit en bedrijfscontinuïteit. Immers voorkomen is beter dan genezen en is 
dikwijls meer kostenefficiënt. Achmea is een Coöperatie en wij geloven dat als wij samen met 
onze klanten invulling geven aan goed risicobeheer, dat zowel klant als verzekeraar daar 
beter van worden.

Risico’s zijn niet gelijk verdeeld over sectoren en doelgroepen. Reden voor Achmea om zich
verder te verdiepen in sectoren samen met klanten. De sectorstudies die wij ondernemen in
samenwerking met onze klanten en het CBS maken wij openbaar. De reden hiervoor is dat
zowel klanten en sectoren als Achmea baat hebben bij deze informatie. Wij hopen hiermee
het in ons gestelde vertrouwen door onze klanten waar te maken nu en in de toekomst en
zoeken met klanten naar concrete oplossingen die passen bij de kenmerken van zelfstandigen.

Voor deze analyse hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens van het CBS. Wij danken
hiervoor Tirza Konig, Vinodh Lalta en Stephen Verschuren.

John Maassen
Directeur Achmea Grootzakelijk
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Netwerk Zelfstandigen Werkenden 

Zelfstandig Werkenden vormen getalsmatig de derde sector in Nederland. Wat wij van onze 
leden horen en ook in dit onderzoek wordt bevestigd is dat de hybride arbeidsrelatie 
toeneemt. In toenemende mate zien we dat middeninkomens werk in loondienst en zelf-
standig ondernemerschap combineren. Bestaande instituties zijn hier niet goed op ingericht. 
De fiscus en sociale partners hebben de neiging om op dit punt digitaal te denken. Je bent of 
werknemer of je bent zelfstandige. De nieuwe werkelijkheid is dat voor 20% van de zelf-
standigen dikwijls beide combineert. In de arbeidsmarkt van de toekomst, zal de omvang van 
deze groep alleen maar toenemen als gevolg van de behoefte aan flexibilisering. 

Maatschappelijk kan niemand meer om de zelfstandige professionals heen. Inmiddels 
hebben we het over  1 miljoen zelfstandigen die zich nog niet als eigen sector hebben georga-
niseerd. De belangen van deze groep worden in de marges van andere sectoren meegenomen. 
Onterecht! Achtergrondkenmerken en fiscale en inkomensvraagstukken en van werk naar 
werk zijn wezenlijk anders voor deze groep dan voor gewone werknemers en verdienen een 
eigen agenda. Een eerste voorbeeld vormt de vorming van een eigen pensioenfonds. De vol-
gende stap is het erkennen van zelfstandigen als aparte sector door gezamenlijk fiscale 
belemmeringen en kafka regelgeving aan te pakken. 

Tot nu toe wordt er veel over zelfstandigen gepraat, maar nog onvoldoende met zelf-
standigen. Ook ontbrak het tot nu toe aan een goed inzicht in de kenmerken en de omvang 
van de groep. Dankzij dit rapport dat we in co-creatie met Achmea hebben opgesteld, zijn we 
beter in staat het belang van deze groep te duiden. Het vormt een mooi voorbeeld hoe we als 
partners elkaar kunnen versterken in elkaars missie.

Reinier Castelein
Voorzitter Netwerk Zelfstandig Werkenden (powered by De Unie) 
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Samenvatting

Het segment zelfstandigen in de Nederlandse 
beroepsbevolking neemt toe. In deze verkenning 
bekijken we hoe zelfstandigen zijn verdeeld over de 
verschillende sectoren van de Nederlandse economie. 
Ook hebben we een nadere analyse gemaakt van de 
inkomens, vermogens en winst van zelfstandigen 
verdeeld over sectoren. Tussen sectoren zien we grote 
verschillen. Inmiddels is 12 procent van beroeps-
bevolking werkzaam als zelfstandige. Deze groep 
groeit en de kenmerken van deze groep wijken af van 
het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. Het 
gaat om verhoudingsgewijs vermogende mensen en  
personen met een midden en hoog inkomen. Binnen 
de groep zijn er echter grote verschillen. 

Meer dan de helft van deze zelfstandigen bevinden 
zich in vier sectoren: Handel, Specialistische zakelijke 
dienstverlening, Bouwnijverheid en Landbouw,  
Bosbouw en Visserij. Zelfstandigen zijn dus niet gelijk 
verdeeld over de sectoren in de Nederlandse  
economie.

Alle zelfstandigen bij elkaar geteld hebben we het 
getalsmatig over de derde sector in Nederland.

De sectoren Handel, Horeca, Onderwijs, Cultuur 
sport en recreatie  en Overige dienstverlening kennen 
een bovengemiddeld aantal zelfstandigen in de  
categorie minst verdienende Nederlanders (waarbij  
2 sectoren zelfs meer dan 40% van de zelfstandigen in 
die categorie plaatst).

Uit dit onderzoek blijkt dat hogere inkomens relatief 
zijn oververtegenwoordigd, en de groep met een laag 
inkomen relatief ondervertegen woordigd in de groep 
zelfstandigen.

Handel en Horeca hebben een inkomensverdeling 
vergelijkbaar met de complete Nederlandse  
bevolking. Dat betekent dat de minder goed  
presterende zelfstandigen in de Handel en Horeca 
geen afwijkend beeld vertonen met het gemiddelde 
van de werknemers in deze sectoren. In de sectoren 
Cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening 
moet een verdere analyse meer zicht geven op de 
mogelijke oorzaken van de relatief lage inkomens 
positie en mogelijke beleidsvraagstukken achter  
deze cijfers. 

Onder de zelfstandigen met een laag inkomen zijn 
vrouwen oververtegenwoordigd. Verdere analyse 
moet uitwijzen wat de oorzaak hiervan is.  
Mogelijk dat dit vrouwen betreft die arbeid en zorg 
combineren en hierdoor minder uren werken. 

Uit deze verkenning zelfstandigen blijkt dat in 2011 
ongeveer 19% inkomen heeft uit een dienstverband 
als werknemer. De SER (2010) rapporteerde eerder 
nog 12%. De hybride arbeidsrelatie lijkt daarmee in 
opmars. Vooral bij vrouwen is dit bovengemiddeld 
het geval met 22% van de zelfstandig werkende  
vrouwen, tegenover 17% van de mannen. Ook lijkt  
het dat met de toename van leeftijd, het percentage  
zelfstandigen met inkomsten uit werknemers verband 
afneemt. 

Oudere werknemers en jongeren kiezen steeds vaker 
voor een bestaan als zelfstandige. Dit heeft mogelijk 
te maken dat ouderen eenmaal werkloos, geringe 
kansen hebben op de arbeidsmarkt en de jeugdwerk-
loosheid momenteel ook hoog is.

Bedrijven geven steeds meer de voorkeur aan inhuur 
zelfstandigen boven inhuur uitzendarbeid. Als gevolg 
van de Wet Werk en Zekerheid zal deze trend naar 
verwachting aan blijven houden. 
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Verkenning zelfstandigen

Zelfstandigen staan recentelijk steeds meer in de 
politieke belangstelling. In 2010 heeft de SER het 
rapport ZZP’ers in beeld uitgebracht. In deze studie 
is naast een uitgebreide beschrijving van de groep 
zelfstandigen ook ingegaan op de problemen die deze 
groep ervaart op fiscaal en juridisch vlak. De SER 
adviseert naar aanleiding van de analyse op enkele 
knelpunten, waaronder pensioen. Begin 2013 heeft 
staatsecretaris Jetta Klijnsma van het Ministerie van 
SZW in reactie op het advies van de SER een onder-
zoek naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt 
ingegaan op de oorzaken van de beperkte pensioen-
opbouw van zelfstandigen. Uit diverse enquêtes van 
onder meer EIM in opdracht van UWV (2014) en 
TNO (2014) blijkt dat bedrijven zelfs meer zelfstandi-
gen inhuren dan uitzendkrachten. 

Met het sociaal akkoord hebben de sociale partners 
de nadruk gelegd op het verbeteren van de positie van 
flexwerkers en het bestrijden van schijnzelfstandig-
heid. Dit heeft geresulteerd in de wet werk en 
zekerheid die in 2015 zal ingaan. Deze aanpassingen 
richt zich op onder meer het vergroten van het draag-
vlak voor (werknemer)voorzieningen als scholing, 
pensioen en de kwaliteit van arbeid, en het versterken 
of liever verdere afbraak voorkomen van de institu-
ties die de zorg voor deze taken hebben. Immers, hoe 
meer werknemers onder een cao vallen, hoe meer 
draagvlak voor deze collectieve voorzieningen in een 
sector, zoals O&O fondsen en kennisinstituten. 

Echter, in de markt is er een behoefte aan 
flexibilisering van arbeid, waarmee dergelijke voor-
zieningen en instituties in hun huidige vorm een 
uitholling lijken door te maken. Het proberen te 
beperken van flexibilisering en het behandelen van 
zelfstandigen als een bijzonder soort werknemers is 
een onderschatting van de creativiteit van de markt. 

Naar onze overtuiging zal de markt naar nieuwe 
invullingen van flexibiliteit blijven zoeken. Vanuit 
deze behoefte moet daarom naar nieuwe vormen van 
onderlinge solidariteit worden gezocht om met de 
risico’s van gezondheid, inzetbaarheid, inkomen en 
pensioen om te gaan, ook voor zelfstandigen. 
Flexibiliteit is immers geen doel, maar een middel om 
tot een efficiënte economie te komen met kwalitatief 
goed werk en een fatsoenlijk inkomen. Hier ligt een 
opdracht voor Sociale partners, zelfstandigen en 

verzekeraars om in gezamenlijkheid nieuwe toe-
komstbestendige arrangementen te ontwikkelen. 
In een brief aan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Mr. Asscher pleiten NZW, Achmea 
en vakbond De Unie voor erkenning van zelf-
standigen als aparte sector. 

Afbakening doelgroep

In het SER advies wordt de problematiek van Zelf-
standigen Zonder Personeel (ZZP) beschreven als 
aparte categorie binnen de groep zelfstandigen. Het 
is echter niet altijd eenvoudig vast te stellen wie nu 
precies moet worden gerekend tot de ZZP’er. De his-
torie van het begrip reikt terug tot een onderzoek van 
de Raad voor Werk en Inkomen (2007). Doel in de 
analyse voor de RWI was een groep op de arbeids-
markt te identificeren die zelfstandige arbeid 
verrichte/freelancer was, en verder geen productie-
middelen had. De ZZP heeft als het ware alleen zijn/
haar arbeid als dienst aan te bieden. In de discussie 
rond arbeidsmigratie rond de aansluiting van Midden 
en Oost Europese landen bij de EU was dit een 
relevant onderscheid om zo zicht te krijgen op 
concurrentie op arbeid via vrij verkeer van werk-
nemers en het vrij verkeer van diensten (zie ook; 
Poolshoogte. RWI 2006). 

Dit arbeidsmarkttechnisch onderscheid heeft echter 
geen juridische status. De term ZZP bestaat bijvoor-
beeld niet bij de belastingdienst. Uit het onderzoek 
Arbeidsmobiliteit (2008) dat TNO in opdracht van de 
RWI heeft uitgevoerd bleek bovendien dat er nogal 
wat dynamiek in de zelfstandigen populatie zit. In de 
praktijk spreken we steeds meer over hybride arbeids-
relaties. Al naar gelang de arbeidsmarktkansen kiest 

Het proberen te beperken van 

flexibilisering en het behandelen 

van zelfstandigen als een bijzonder 

soort werknemers is een onder-

schatting van de creativiteit 

van de markt.
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men voor deelname als zelfstandige of als werknemer. 
We duiden deze arbeidsrelatie als hybride, omdat de 
status door de tijd heen wisselt tussen zelfstandige en 
werknemer, maar ook dat het ondernemerschap 
wordt uitgeoefend naast een betrekking in loondienst. 
Deze categorie van hybride zelfstandigen omschrijven 
we hier als samenloop. 

Voor de afbakening van de groep zelfstandigen 
hanteren we het onderscheid zoals dat door de 
belastingdienst wordt gehanteerd, daarin kiest men 
voor het criterium ondernemerschap. Er moet sprake 
zijn van meerdere opdrachtgevers, er moet worden 
voldaan aan het urencriterium en er moet sprake zijn 
van regelmatige inkomsten (www.belastingdienst.nl). 
Het CBS vat dit praktisch samen onder de omschrij-
ving een zelfstandige is een Persoon die in een 
verslagjaar inkomen in de vorm van ‘belastbare winst 
uit onderneming’ heeft gehad. Via dit onderscheid 
krijgen we zo beter zicht op de zelfstandig werkenden. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de zogeheten 
freelancers niet zijn meegenomen, omdat zij niet 
altijd een onderneming drijven. In onze analyse 
maken we gebruik van de bestanden van de 
belastingdienst en het zogeheten stelsel van Sociaal 
Statistische Bestanden van het CBS. 

Aanvullende kenmerken van 

de doelgroep uit het SSB

Van de groep zelfstandigen zijn aanvullende kenmer-
ken geïnventariseerd, die we hier rapporteren. Zo is 
nagegaan of er sprake was van samenloop met andere 
inkomensbronnen. Vervolgens zijn verschillende 
inkomens onderscheiden: het persoonlijk inkomen 
van de ondernemer, het gestandaardiseerde huishou-
dinkomen, en winst uit onderneming en het 
vermogen. Een toelichting op de begrippen vindt u in 
de bijlage. Deze variabelen geven een goed zicht op de 
financiële weerbaarheid van de ondernemer. 
Met aanvullende kenmerken van het huishouden en 
persoonskenmerken kan worden nagegaan in welke 
levensfase de zelfstandige zich bevindt. Hiervoor zijn 
variabelen als leeftijd, geslacht en regio meegenomen. 
Ten slotte is ook nagegaan in welke sector (SBI 2008) 
de zelfstandige zich heeft geregistreerd. Hierdoor 
ontstaat iets meer zicht op de aard van het bedrijf. 

Om een goed zicht te krijgen op de totale werkgele-
genheid hebben we een verdeling opgesteld, waarin 
werk nemers zijn verdeeld over sectoren in 2011. Een 
gelijke tabel is opgesteld van het aantal zelfstandigen. 
Beide categorieën opgeteld geeft een indicatie van de 
totale werkgelegenheid in een sector. 

Aanvullende 

geconsulteerde statistiek 

arbeidsdeelname

Onze onderzoekspopulatie hebben we gespiegeld aan 
de kenmerken van werkenden in Nederland. Er is 
veelal gebruik gemaakt van de beroepsbevolkingover-
zichten van 20111 (Enquête Beroeps bevolking; EBB). 
Omdat sprake is van verschillende bronbestanden 
sluiten de tabellen niet 100% aan. In de vergelijking 
kan echter wel worden gecontroleerd of er grote ver-
schillen of overeenkomsten zijn. Dergelijke 
bronbestanden zijn meestal voor een bepaald doel 
opgesteld en zijn daarom relevant voor een vergelij-
king op een specifiek kenmerk ten behoeve van dat 
doel. 

1  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71958NED

&D1=1&D2=1-2&D3=0-1,12-15&D4=60&HDR=T&STB=G3,G1,G2&V

W=T

In onze analyse maken we gebruik 

van de bestanden van de 

belastingdienst en het zogeheten 

stelsel van Sociaal Statistische 

Bestanden van het CBS.
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Bevindingen:

In totaal werken er 8,5 miljoen burgers. Waarvan 7,5 miljoen als werknemer en 1 miljoen als zelfstandige. 
Daarmee is ongeveer 12% zelfstandig. In onderstaande tabel is de analyse zelfstandigen 2011 gecombineerd 
met werknemers verdeeld over sectoren. 

Tabel 1

Aantal werknemers, zelfstandigen  uitgesplitst naar sector, op 31 december 2011
Aantal werkenden                            8.448,3  100%

Werknemers                            7.450,8  88%

Zelfstandigen                               997,5  12%

    

Sector Zelfstandigen (in 1.000) Werknemers (in 1.000)
A Landbouw, bosbouw en visserij                               102,1 90,6

B Delfstoffenwinning                                  0,1 8,6

C Industrie                                38,0 753,6

D Energievoorziening                                  0,6 23,6

E Waterbedrijven en afvalbeheer                                  0,4 37,2

F Bouwnijverheid                               120,3 356,4

G Handel                               169,3 1.264,1

H Vervoer en opslag                                33,1 363,1

I Horeca                                54,3 298,6

J Informatie en communicatie                                37,9 226,5

K Financiële dienstverlening                                  7,7 258,3

L Verhuur en handel van onroerend goed                                  9,6 69,1

M Specialistische zakelijke diensten                               154,8 482,0

N Verhuur en overige zakelijke diensten                                41,7 701,4

O Openbaar bestuur en overheidsdiensten                                  0,1 497,3

P Onderwijs                                33,8 491,9

Q Gezondheids- en welzijnszorg                                80,7 1.255,7

R Cultuur, sport en recreatie                                53,5 109,5

S Overige dienstverlening                                59,5 136,5

   

Z Zelfstandigen 997,5 7.423,8

1)   Sector gebaseerd op de bedrijfskenmerken van de hoofdbaan (dat is de baan met het hoogste basisloon) van de 

werknemer. Als een werknemer meerdere banen heeft, zijn de bedrijfskenmerken van de hoofdbaan opgenomen.
2)   Huishoudens (T), extraterritoriale organisaties (U) en onbekenden zijn niet in de tabel opgenomen. Om die reden 

tellen de sectoren niet op tot het totaal.
3)   CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk.
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Door deze tabel ontstaat eveneens meer zicht op de totale werkgelegenheid in een sector en het aandeel zelf-
standigen daarin, dat grote sectorale verschillen laat zien in aandeel zelfstandigen (zie onderstaande grafiek). 
In de Landbouw, bosbouw en Visserij werkt meer dan de helft als zelfstandige (53%). De tweede in rangorde is 
de sector Sport, Cultuur en Recreatie, waarin 1/3 van de sector werkt als zelfstandige. De Bouwnijverheid volgt 
op de vierde plaats met 25% na Overige dienstverlening 30%. Omdat we slechts één jaar hebben, kunnen we 
nog niet aangeven wat de sectorale ontwikkelingen zijn. Dit is onderwerp van vervolgonderzoek.

Grafiek 1: percentage zelfstandigen per sector 2011 (excl.Sector T, U en Onbekend)

A Landbouw, bosbouw en visserij 53%

R Cultuur, sport en recreatie 33%

S Overige dienstverlening 30%

F Bouwnijverheid 25%

M Specialistische zakelijke diensten 24%

I Horeca 15%

J Informatie en communicatie 14%

L Verhuur en handel van onroerend goed 12%

Gemiddelde 12%

G Handel 12%

H Vervoer en opslag 8%

P onderwijs 6%

Q Gezondheids- en welzijnszorg 6%

N Verhuur en overige zakelijke diensten 6%

C Industrie 5%

K Financiële dienstverlening 3%

D Energievoorziening  2%

B Delfstoffenwinning  1%

E Waterbedrijven en afvalbeheer  1%

O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 0%

1)  CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk
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Tabel 2 laat zien dat meer dan de helft van deze zelfstandigen zich in vier sectoren bevinden: Handel,  
Specialistische zakelijke dienstverlening, Bouwnijverheid en Landbouw, Bosbouw en Visserij. 

Tabel 2

Sectoromvang en telling tot 80%, op 31 december 2011

Sector

Aantal 

zelfstandigen (in 1.000)

Aandeel van 

totaal zelfstandigengroep
G Handel                              169 17%

M Specialistische zakelijke diensten                              155 16%

F Bouwnijverheid                              120 12%

A Landbouw, bosbouw en visserij                              102 10%

Q Gezondheids- en welzijnszorg                                81 8%

S Overige dienstverlening                                60 6%

I Horeca                                54 5%

R Cultuur, sport en recreatie                                54 5%

Subtotaal                     795 80%

1)

2)

Aantallen zijn in 1.000-tallen

CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk
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Analyse samenloop en 

verdeling van inkomens-

bronnen in het huishouden

Via een analyse van inkomstenbronnen van het huis-
houden kan meer zicht ontstaan op de financiële  
weerbaarheid van de zelfstandige en de afhankelijk-
heid van het huishouden van het persoonlijk inkomen 
van de zelfstandige. Naast inkomen zijn ook kenmer-
ken als winst en vermogen meegenomen en 
samenloop van inkomensbronnen. 

Inkomen
In de definitie van het CBS bestaat het persoonlijk 
inkomen uit het persoonlijk bruto-inkomen vermin-
derd met de betaalde premies voor inkomens-
verzekeringen. Het persoonlijk inkomen omvat de 
volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van 
een persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen 
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en 
uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag). 
Bij de bepaling van het persoonlijk inkomen zijn de 
volgende inkomensbestanddelen van het bruto-inko-
men buiten beschouwing gebleven: inkomen uit 
vermogen, kinderbijslag en ontvangen gebonden 
overdrachten zoals huursubsidie.

Zelfstandigen laten een ander beeld zien op de varia-
bele persoonlijk inkomen dan de rest van Nederland.  
De groep zelfstandigen is onderverdeeld in 3 inko-
mensgroepen van laag naar hoog (31%-38%-31%).  
De bijbehorende inkomensgrenzen in de totale  
populatie zijn: 31% laagste inkomens met minder dan 
€ 18.500,- per jaar, midden 38% tussen de € 18.500,- 
en € 42.000,-, en de hoogste groep heeft een inkomen 
boven deze € 42.000,-. Deze financiële grenzen delen 
de Nederlandse bevolking op in de verhouding  
40%-40%-20%.

,

Hieruit kunnen we concluderen dan onder de zelf-
standigen de hogere inkomens dus relatief zijn 
oververtegenwoordigd, en de groep met een laag 
inkomen relatief ondervertegenwoordigd. Dat laat 
onverlet dat er binnen deze groepen aanzienlijke  
verschillen zijn waar te nemen. Er is bijvoorbeeld een 
relatief groot verschil in de verdeling van het  
persoonlijk inkomen tussen mannen en vrouwen. 
Onderverdeeld naar geslacht, splitst de 31%  
meestverdienende zelfstandigen zich met een over-
vertegenwoordiging van mannen (37% van de 
zelfstandig werkende mannen valt in de top  
20%-verdieners van Nederland). Bij vrouwen is dat 
21% van de zelfstandigen. Het verdienprofiel van 
zelfstandige vrouwen lijkt daarmee op de  
standaardverdeling. 

Ook bij de verdeling van het gestandaardiseerd 
besteedbaar inkomen zien we dat zelfstandigen zijn 
over vertegenwoordigd in de groepen midden en hoge 
inkomens. Bij vrouwen zien we een ander beeld.  
De verdeling over de inkomensgroepen van het  
persoonlijk inkomen lijkt op dat van de rest van 
Nederland. Echter kijken we naar het gestandaardi-
seerd inkomen, dan zien we ook dat de midden en 
hoge inkomens zijn oververtegen woordigd. Dit duidt 
erop dat in het huishouden van een vrouwelijke zelf-
standige een andere aanzienlijke bron van inkomsten 
is. Ook hier zien we dat ondanks dat het persoonlijk 
inkomen laag is het hier toch gaat om een relatief 
koopkrachtige groep. Omdat we over bijna een  
miljoen zelfstandigen hebben is de groep die tot de 
categorie laag gestandaardiseerd besteedbaar  
inkomen wordt gerekend toch aanzienlijk (259.350). 
Een nadere analyse kan wellicht zicht geven op een 
typologie van deze groep. 
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Grafiek 2: Verdeling persoonlijk inkomen en gestandaardiseerd huishoud inkomen in groepen over geslacht 

(Inkomensindeling CBS: 40%-40%-20%) 

Mannen
Persoonlijk inkomen 24% 39% 37%

Gestand. Huishoud Inkomen 27% 36% 37%

Vrouwen
Persoonlijk inkomen 43% 37% 20%

Gestand. Huishoud Inkomen 25% 34% 41%

Totaal
Persoonlijk inkomen 31% 38% 31%

Gestand. Huishoud Inkomen 26% 35% 39%

 40% Laagst verdienenden     40% Midden verdienenden     20% Meest verdienenden

Werkzame sector
Los van geslacht, blijkt ook de sector van invloed op het inkomenspotentieel van zelfstandigen. Per sector  
verschilt deze beloning in inkomen echter sterk van de verdeling zoals die door het CBS is gemaakt in  
40%-40%-20%. 

Te zien is dat de zelfstandigen in de Handel, Horeca, Onderwijs, Cultuur en Overige dienstverlening zowel een 
bovengemiddeld aantal zelfstandigen kennen in de categorie minst verdienende Nederlanders (waarbij 2 secto-
ren zelfs meer dan 40% van de zelfstandigen in die categorie plaatst), maar ook dat deze voor het zelfstandige 
beroep benedengemiddeld scoren in het aandeel hoge inkomens. Handel en Horeca hebben overigens wel een 
verdeling vergelijkbaar met de complete Nederlandse inkomensverdeling van 40%-40%-20%. 

Schever is de verdeling in de ‘gunstige zelfstandige sectoren’, zoals de Gezondheids- en welzijnszorg, Financiële 
dienstverlening of Specialistische zakelijke dienstverlening. In deze sectoren draait de verdeling van  
40%-40%-20% in veel gevallen om naar 20%-40%-40%, of verder richting meerverdieners en hebben daarmee 
een sterke oververtegenwoordiging in de hoge inkomensgroep die in Nederland 20% van de werkenden beslaat, 
en bij zelfstandigen 31%. 

Verder onderzoek naar de specifieke kenmerken van zelfstandigen op ondernemingsniveau kan wellicht meer 
zicht geven op wat precies de kenmerken van de onderneming of de constructie zijn waardoor het inkomen laag 
of hoog is.
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Tabel 3

Verdeling van het inkomen van zelfstandigen in klassen, op 31 december 2011

   Aandeel persoonlijk inkomen
Sector Aantal Zelfstandigen (in 1.000)  Laag Hoog
A Landbouw, bosbouw en visserij  102,1  29,8% 27,2%
B Delfstoffenwinning  0,1  0,0% 100,0%
C C Industrie  38,0  30,5% 30,2%
D Energievoorziening  0,6  16,7% 66,7%
E Waterbedrijven en afvalbeheer  0,4  25,0% 50,0%
F Bouwnijverheid  120,3  18,4% 32,5%
G Handel  169,3  39,5% 22,9%
H Vervoer en opslag  33,1  25,8% 30,7%
I Horeca  54,3  36,4% 20,0%
J Informatie en communicatie  37,9  27,3% 40,3%
K Financiële dienstverlening  7,7  17,1% 48,7%
L Verhuur en handel van onroerend goed  9,6  29,5% 36,8%
M Specialistische zakelijke diensten  154,8  24,4% 43,9%
N Verhuur en overige zakelijke diensten  41,7  27,3% 31,2%
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten  0,1  
P Onderwijs  33,8  32,3% 27,0%
Q Gezondheids- en welzijnszorg  80,7  18,3% 53,1%
R Cultuur, sport en recreatie  53,5  45,2% 17,3%
S Overige dienstverlening  59,5  55,8% 10,0%
Totaal  997,5  30,7% 31,0%

1) Top en bottom 5 sectoren resp. groen en rood gemaakt. Sector B vanwege aantallen buiten beschouwing gelaten. 
2) CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk.
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Vermogen
Zelfstandigen vallen in de meer vermogende groep huishoudens van Nederland, met een verdeling  
23%-40%-38% (afrondingsverschil, vandaar 100%+), tegenover een 40%-40%-20% vermogensverdeling van 
Nederland. De bijbehorende vermogensgrenzen zijn hier: 40% laagste vermogen met minder dan € 8.500,-, 
midden 40% tussen de € 8.500,- en € 227.000,-, en de hoogste groep heeft een vermogen boven  
deze € 227.000,-.

Er zijn ook geen sectoren waarin de verdeling een ‘hoog’-aandeel onder de ‘normale’ 20% heeft. Er zijn wel 
enkele sectoren die sterk boven deze 20% uitkomen, zoals Energievoorziening (83%), Landbouw (76%) en  
Verhuur en Handel van Onroerend goed (56%). Een logische reden hiervoor is dat het bedrijfskapitaal wordt 
meegerekend in het vermogen van het huishouden. 

Op dezelfde manier zijn er ook geen sectoren waarin de zelfstandigen oververtegenwoordigd zijn in de  
40% laagste vermogende huishoudens.

Tabel 4
Verdeling van vermogen van zelfstandigen in klassen, op 31 december 2011

   Aandeel vermogen

Sector Aantal  (in 1.000)  Laag Hoog
A Landbouw, bosbouw en visserij  102,1  7,6% 76,3%
B Delfstoffenwinning  0,1    
C Industrie  38,0  19,6% 38,1%
D Energievoorziening  0,6  0,0% 83,3%
E Waterbedrijven en afvalbeheer  0,4  33,3% 33,3%
F Bouwnijverheid  120,3  26,7% 27,8%
G Handel  169,3  22,3% 38,7%
H Vervoer en opslag  33,1  26,1% 34,0%
I Horeca  54,3  27,3% 30,6%
J Informatie en communicatie  37,9  28,4% 23,3%
K Financiële dienstverlening  7,7  22,4% 44,7%
L Verhuur en handel van onroerend goed  9,6  16,8% 55,8%
M Specialistische zakelijke diensten  154,8  21,9% 35,2%
N Verhuur en overige zakelijke diensten  41,7  27,1% 29,7%
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten  0,1    
P Onderwijs  33,8  26,1% 27,6%
Q Gezondheids- en welzijnszorg  80,7  20,6% 40,1%
R Cultuur, sport en recreatie  53,5  28,5% 25,3%
S Overige dienstverlening  59,5  28,3% 26,1%
Totaal  997,5  22,6% 37,6%

1) CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk.



Verkenning Zelfstandigen 2014  |  15   

Het huishoudvermogen bij alleenstaanden en eenoudergezinnen is over het algemeen het laagst ten opzichte 
van partners met of zonder kinderen. Er is daar een zeer groot verschil te zien in het aandeel zelfstandigen in 
de hoogste vermogensgroep. Het opvallend grote percentage vermogende thuiswonende kinderen komt mede 
voort uit de definitie van huishoudvermogen. 

Grafiek 3: Aandeel zelfstandigen in hoogste vermogensklasse (op huishouden - 20% van NL)

Thuiswonend kind 52%

Alleenstaande 20%

Partner in (on)gehuwd paar zonder kinderen 44%

Partner in (on)gehuwd paar met kinderen 38%

Ouder in eenouderhuishouden 24%

Overig lid van een huishouden 45%

Samenloop neveninkomsten/-activiteiten
In de SER publicatie (2010) valt te lezen dat 12% van de ZZP’ers loon uit werkbetrekking en/of pensioen heeft, 
en 5% een uitkering (WW, WOA, WIA, Wajong, etc.). Dit zijn bevindingen uit de EIM enquête. 

Uit deze verkenning zelfstandigen op basis van SSB cijfers valt op te maken dat in 2011 ongeveer 19% inkomen 
heeft uit een werknemerverband. Vooral bij vrouwen is dit bovengemiddeld het geval met 22% van de zelfstan-
dig werkende vrouwen, tegenover 17% van de mannen. Ook lijkt het dat met de toename van leeftijd, het 
percentage zelfstandigen met inkomsten uit werknemersverband afneemt.

In deze SSB cijfers is niet een algemene categorie met uitkering, maar is deze uitgesplitst naar enkele  
uitkeringsvormen. Deze zijn dus niet direct vergelijkbaar met de SER cijfers, maar geven wel eenzelfde orde van 
grootte weer.

We kunnen concluderen dat er sprake is van een grote stijging van de samenloop inkomen uit dienstverband en 
inkomen uit een onderneming (7% punten).  De hybride arbeidsrelatie is dus in opkomst. 
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Tabel 5

Nevenactiviteiten en –inkomsten zelfstandigen, op 31 december 2011

Nevenactiviteiten en –inkomsten Aandeel van zelfstandigen
Werknemer 18,9%

AO-uitkering 2,4%

Studerend 1,4%

WW-uitkering 1,3%

Bijstands-uitkering (WWB) 0,4%

1)  CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk

Daartegenover is te zien dat het aandeel met een AO-uitkering toeneemt met de leeftijd van de zelfstandigen. 
Dat kan deels worden verklaard dat er eerst sprake moet zijn van een arbeidsverleden om een beroep te kunnen 
doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De WWB-uitkering komt in slechts 0,4% van de gevallen voor. Sterk bovengemiddelde percentages zijn te  
vinden langs de as van positie in het huishouden, waarin eenouder en alleenstaanden tot wel 400% hogere per-
centages laten zien. 

Grafiek 4: Percentage zelfstandigen met een WWB-uitkering

Ouder in eenouderhuishouden 1,6%

Alleenstaande 1,1%

Overig lid van een huishouden 0,6%

Thuiswonend kind 0,4%

Partner in (on)gehuwd paar met kinderen 0,2%

Partner in (on)gehuwd paar zonder kinderen 0,1%
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Persoons- en achtergrondkenmerken

Persoonskenmerken en huishoudsamenstelling 
De groep zelfstandig werkenden bestaat voor 2/3 uit mannen. In het SER rapport (2010) staat eenzelfde aandeel 
vermeld voor het ZZP-deel. Daarmee zijn mannen oververtegenwoordigd onder de zelfstandigen (t.o.v. 53% van 
de werkzame personen). Van de groep heeft 76% een gezin, waarmee ook hier zelfstandigen bovengemiddeld 
scoren t.o.v. werkend Nederland (68%).

Tabel 6

Verdeling zelfstandigen naar geslacht, op 31 december 2011
    

Geslacht

Aantal  

zelfstandigen (in 1.000)

Verdeling  

Zelfstandigen

Verdeling  

werkende personen (2011)
Mannen                   657 66% 53%

Vrouwen                             345 34% 47%

Totaal                          1.003 100% 100%
1)  CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk. 

Tabel 7

Verdeling zelfstandigen naar positie in het huishouden, op 31 december 2011 
    
Positie in het  

huishouden

Aantal  

zelfstandigen

Aantal  

Werkende personen

Aandeel zelfstandigen in 

werkende personen (2011)
Thuiswonend kind                               41                             1.064 4%

Alleenstaande                             144                             1.162 12%

Partner in paar zonder kinderen                             280                             2.129 13%

Partner in paar met kinderen                             484                             3.454 14%

Ouder in eenouderhuishouden                               34                                270 12%

Overig lid van een huishouden                               15                                153 10%

1)  CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk. 

,
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Leeftijd
Ongeveer 80% van de zelfstandigen is 35 jaar of ouder. Hierin is het aandeel dat werkt als zelfstandige redelijk 
stabiel rond de 15% in de leeftijdsklassen. Van 25 tot 35 jaar is dat maximaal 10% van die leeftijdsklasse, ook 
deze verdeling sluit aan bij de bevinding van de SER rondom de ZZP’ers.

Tabel 8

Verdeling zelfstandigen naar leeftijd, op 31 december 2011
    

Leeftijd

 Aantal  

zelfstandigen 

Aantal  

werkende personen

Aandeel zelfstandigen in  

werkende personen (2011)
Jonger dan 25 jaar                               37                             1.277 3%

25 tot 35 jaar                             163                             1.690 10%

35 tot 45 jaar                             289                             2.003 14%

45 tot 55 jaar                             283                             2.047 14%

55 tot 65 jaar                             180                             1.214 15%

65 jaar en ouder                               51  N/A N/A

1)  CBS 2014, verkenning zelfstandigen, bewerking Achmea Grootzakelijk. 

Provincie
Van de zelfstandigen woont 65% in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en  
Gelderland. Dat is vrijwel gelijk met de bevolking van Nederland. Daarvan woont 64% in deze provincies 
(bevolkingscijfers, niet werkenden2). Van deze provincies heeft Noord-Holland wel een bovengemiddeld  
percentage van diens inwoners als zelfstandigen werken (7% t.o.v. gemiddeld 6%). Dat compenseert het lager 
dan gemiddelde percentage van Zuid-Holland (5,3%).

Zeeland en Friesland zijn onderdeel van de kleinere provincies, waar toch een bovengemiddeld aandeel van de 
bevolking zelfstandig ondernemer lijkt, resp. 6,5% en 6,6% van de bevolking bij een gemiddelde van 6,0%.  
Ter vergelijk, de grootste provincie, Zuid-Holland (19% van alle zelfstandigen) heeft relatief ‘slechts’  
5,3% zelfstandigen in diens bevolking.

Tot slot
Deze eerste verkenning heeft het zicht op de zelfstandigen populatie verbeterd.  Achmea blijft met onze groot-
zakelijke partners werken aan een gezamenlijke kennisagenda. 

2   http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37259NED&D1=24&D2=0&D3=5-16&D4=51&VW=T
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Begrippenlijst van het CBS 

AO-uitkering Een uitkering die wordt verstrekt op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-

verzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) of de Wet arbeidsongeschiktheids-

voorziening jonggehandicapten (Wajong). Per 1 januari 2010 is de Wajong vervangen door de 

Wet Werk en Arbeidsondersteuning jonggehandicapten (nWajong).

Bijstandsuitkering Een uitkering die wordt verstrekt in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB). Andere 

vormen van bijstand worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, zoals de IOAW 

(Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers) 

of de IOAZ  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen).

Eenpersoonshuishouden Particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Eenouderhuishouden Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende  

kinderen, zonder overige leden.

Gestandaardiseerd 

besteedbaar 

huishoudinkomen

Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het 

huishouden. Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met:  

- betaalde inkomensoverdrachten;  

- premies inkomensverzekeringen;- premies ziektekostenverzekeringen en  

- belastingen op inkomen en vermogen

Meerpersoons-

huishouden

 Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Paar Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar 

behorende personen.

Paar met kinderen Particulier huishouden bestaande uit een paar met één of meer thuiswonende kinderen en 

zonder overige leden.

Paar zonder kinderen Particulier huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen en zonder 

overige leden.

Particulier huishouden Eén of meer personen die alleen of samen een woonruimte bewonen en zichzelf daarbij niet-

bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Persoonlijk inkomen Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met de 

betaalde premies voor inkomensverzekeringen. Het persoonlijk inkomen omvat de volgende 

bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit 

eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen 

(m.u.v. kinderbijslag). Bij de bepaling van het persoonlijk inkomen zijn de volgende 

inkomensbestanddelen van het bruto-inkomen buiten beschouwing gebleven: inkomen uit 

vermogen, kinderbijslag en ontvangen gebonden overdrachten zoals huursubsidie.

Begrippenlijst
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Standaard 

Bedrijfsindeling 2008

De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door 

het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De 

economische activiteit is de verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van 

goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar 

ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.

Vermogen van het 

huishouden

Onder vermogen wordt verstaan het verschil tussen bezittingen en schulden. De 

bezittingen bestaan uit banktegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend 

goed, overige bezittingen zoals onder andere contant geld, verhuurde roerende zaken en 

ondernemingsvermogen. De schulden betreffen de hypotheek voor de eigen woning en overige 

schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties 

of rechten op periodieke uitkeringen, financiering schulden voor de tweede woning of ander 

onroerend goed en schulden volgens de Wet studiefinanciering.

WW-uitkering Een uitkering die wordt verstrekt op grond van de Werkloosheidswet (WW).

Winst uit eigen 

onderneming

Fiscale winst uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de ondernemersaftrek en de 

investeringsaftrek.

Zelfstandige Persoon die in een verslagjaar inkomen in de vorm van ‘belastbare winst uit onderneming’ 

heeft gehad.
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Afkortingen
ABR Algemeen Bedrijven Register

AO Arbeidsongeschiktheid

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CvB Centrum voor Beleidsstatistiek

IB Inkomstenbelasting

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

SSB Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WW Werkloosheidswet

WWB Wet werk en bijstand

 

Verklaring van tekens

. (betrouwbare) gegevens ontbreken

* voorlopig cijfer

** nader voorlopig cijfer

x geheim

–  (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen

2012–2013 2012 tot en met 2013

2012/2013  het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met 2013

2012/’13  oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2012 en eindigend in 2013

2011/’12–2012/’13  oogstjaar, boekjaar enz., 2011/’12 tot en met 2012/’13

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet  
overeenstemt met de som van de getallen.

 
Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan CBS-CvB onder vermelding van het referentie-
nummer 14011. Ons e-mailadres is CvB@cbs.nl.
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