
 

13,9% zzp’ers gebruikt payroll service 
Payroll voornamelijk wens van opdrachtgever 

AMSTERDAM – 13,9% van de zzp’ers maakt op dit moment gebruik van payroll. 
In 6 op de 10 gevallen wordt gebruik gemaakt van een payroll service vanwege 
de wens van de opdrachtgever. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer on-
der 912 zzp'ers in opdracht van EasyStaff. 

Als zzp’ers zelf kiezen voor payroll dan is dit vanwege financiële redenen (17,6%), 
bijvoorbeeld liquiditeit of debiteurenbeheer. Ook is er een deel (14,7%) die voor pay-
roll kiest vanwege de uitbesteding van administratieve rompslomp en een deel 
(5,9%) vanwege sociale zekerheden. 

“2 op de 5 zzp’ers heeft wel eens te maken met wanbetaling van een opdrachtgever. 
Zzp’ers kiezen steeds vaker voor veiligheid en willen af van deze risico’s,” aldus 
Christiaan Hesselink, EasyStaff. 

Zelf de administratie doen 
Bijna de helft (48,5%) van de zzp’ers regelt de administratie liever zelf en kiest daar-
om niet voor payroll. Een andere reden is het willen beschikken over alle belasting-
voordelen (21,6%). Er is ook een deel (14,8%) die aangeeft geen gebruik te maken 
van payroll omdat zij het concept nog niet goed (genoeg) kennen. 

Sociale zekerheden voor zzp'ers 
Bijna de helft van de zzp’ers (46,5%) zou graag pensioen opbouwen. 15,4% is door 
ziekte wel eens langer dan 3 maanden niet in staat geweest om te werken. Bij 28% 
van de zzp’ers levert de betalingstermijn van opdrachtgevers (gemiddeld 28 dagen) 
soms financiële onzekerheden op en maar liefst 2 op de 5 (39,8%) heeft wel eens te 
maken gehad met wanbetaling. Payroll kan een aantal voordelen bieden op het ge-
bied van sociale zekerheden, zo bouw je na 26 weken verplicht pensioen op en ben 
je verzekerd tegen de risico’s bij (langdurige) ziekte. Ook zijn zzp’ers beter be-
schermt tegen het risico op late uitbetaling of wanbetaling. 

Over het onderzoek 
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een re-
presentatieve steekproef van 912 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer in-
formatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zz-
p'ers die Nederland kent (CBS, april 2016). 

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic. 
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Noot voor uw redactie 
Neem voor meer informatie contact op met de redactie van ZZP Barometer. Dat kan 
tijdens kantooruren via (+31)88 35 35 120 of per e-mail: redactie@zzpbarometer.nl.  

Over het initiatief 
ZZP Barometer is de zzp-informatiebron van Nederland met eigen, structureel en on-
afhankelijk onderzoek over de belangrijkste zzp-onderwerpen. Het onderzoek be-
staat uit vaste monitorvragen en variërende themavragen. De resultaten zijn tot stand 
gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 
969 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparan-
tie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, 
april 2016). Via de website kunt u zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief 
met daarin het laatste zzp-nieuws: www.zzpbarometer.nl. 

Infographic op uw website 

URL: 

zzpbarometer.nl/2016/07/19/infographic-zzp-payroll 

Afbeelding (PNG): 

http://zzpbarometer.nl/wp-content/uploads/2016/07/Hoe_gaan_zzpers_om_met_payroll-1.png  

Responsive embedcode (toon dynamische infographic op uw website): 

<script id="infogram_0_92f2fd6b-1e8a-4a3e-b5e9-d28b4b7150c8" title="Hoe gaan 
zzp&#39;ers om met payroll?" src="//e.infogr.am/js/embed.js?GI7" type="text/javascript"></
script> 

Fixed embedcode (toon dynamische infographic op uw website): 

<iframe src="//e.infogr.am/92f2fd6b-1e8a-4a3e-b5e9-d28b4b7150c8?src=embed" title="Hoe 
gaan zzp&#39;ers om met payroll?" width="550" height="4476" scrolling="no" framebor-
der="0" style="border:none;"></iframe>
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