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Inleiding

Kartelverbod

Wat is het doel van de Leidraad?

Uitzonderingen

U bent zzp’er en wilt collectieve tariefafspraken maken
met andere zzp’ers. De Mededingingswet verbiedt dit
soort afspraken in de meeste gevallen, want tarief- en
prijsafspraken vallen onder het kartelverbod. Maar er
zijn 4 situaties waarin zzp’ers wél collectief afspraken
mogen maken met opdrachtgevers over tarieven en
andere voorwaarden. De ACM licht in deze Leidraad
deze 4 situaties toe.

Beslisboom

Voor wie is de Leidraad?

Meer informatie

Deze Leidraad is bedoeld voor alle zzp’ers die
hun eigen arbeid aanbieden, of die met hun arbeid
werken tot stand brengen. Denk bijvoorbeeld aan
zelfstandige schoonmakers, (maaltijd)koeriers, vertalers,
pakketbezorgers, fotografen of componisten.
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Kartelverbod

Wat is het kartelverbod?

Uitzonderingen

Als ondernemers eerlijk met elkaar concurreren,
ontstaan kwalitatief betere producten of diensten
voor een scherpere prijs. Als concurrenten onderling
prijsafspraken maken, werkt de markt niet goed voor
mensen en bedrijven: klanten betalen onnodig te
veel en de kwaliteit van producten of diensten gaat
achteruit. Dat is voor bijna iedereen nadelig. Daarom zijn
prijsafspraken verboden.

Beslisboom

Meer informatie

Voorbeelden van prijsafspraken met concurrenten:
• Afspraken om samen prijzen met een vast bedrag of
percentage te verhogen.
• Afspraken om toeslagen door te berekenen aan de
klant.
• Afspraken om geen korting te geven.
• Afspraken om een minimumprijs te hanteren.
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Klein in omzet en marktaandeel

Waneer geldt het kartelverbod niet?

Er zijn 4 situaties waarin zzp’ers wél collectief afspraken
mogen maken met opdrachtgevers over tarieven en
andere voorwaarden. Als de zzp’ers:
• zij-aan-zij werken met werknemers, of
• klein in omzet en marktaandeel zijn, of
• wanneer de voordelen groter zijn dan de nadelen, of
• als de tariefafspraak op het bestaansminimum ligt.
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Voordelen groter dan nadelen

Meer informatie
Bestaansminimum

Meer details over wanneer u aan 1 van deze
uitzonderingen voldoet vindt u onder de tussenkopjes.
Klik op 1 van de tussenkopjes of ga naar de volgende
pagina om meer te lezen.
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Zij-aan-zij

Kartelverbod
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Klein in omzet en marktaandeel

Het kartelverbod geldt alleen voor ‘ondernemingen’.
Wanneer een zzp’er feitelijk zij-aan-zij werkt met één
of meer werknemers en in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden is van die werknemers, is de
zzp’er voor die activiteiten geen onderneming. Zzp’ers
kunnen in dezelfde situatie verkeren als werknemers die
voor hun opdrachtgever werken, maar ook met werknemers die werken bij andere ondernemingen die actief
zijn in dezelfde sector.
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De volledige Leidraad tariefafspraken zzp’ers legt uit
hoe de zij-aan-zij regel in bepaalde specifieke situaties
kan worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer zzp’ers
hun arbeid aanbieden via een internetplatform of worden
ingehuurd door een tussenpersoon. De volledige Leidraad geeft ook een aantal voorbeelden van zzp’ers die
zij-aan-zij werken.
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Klein in omzet & marktaandeel

Het kartelverbod geldt niet voor tariefafspraken
tussen een beperkt aantal zzp’ers of als de zzp’ers
een klein gezamenlijk marktaandeel hebben. Er zijn 2
verschillende drempels met verschillende voorwaarden.
De tariefafspraak is toegestaan als aan de voorwaarden
voor een uitzondering is voldaan.
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Klein aantal zzp’ers:
• Er mogen maximaal 8 zzp’ers betrokken zijn bij de
afspraak.
• En de totale omzet van de zzp’ers mag niet hoger zijn
dan 1,1 miljoen euro
Klein marktaandeel:
• De zzp’ers die de afspraken maken hebben in
Nederland een gezamenlijk marktaandeel van minder
dan 10%.
• En de afspraak mag geen invloed hebben op de
handel tussen landen in de Europese Unie.
In de Mededingingswet wordt dit de bagatelvrijstelling
genoemd. Let op: u loopt sneller tegen de grenzen aan
dan u wellicht denkt. Laat u goed informeren.
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Voordelen wegen op tegen de nadelen

Het kartelverbod geldt niet voor tariefafspraken tussen
zzp’ers waarvan de economische voordelen opwegen
tegen de nadelen voor concurrentie. Daarvoor geldt een
zware toets. U moet aan alle 4 de voorwaarden voldoen.
De volledige Leidraad licht uitgebreid toe wat deze
voorwaarden in de praktijk betekenen en hoe zzp’ers
kunnen toetsen of daaraan is voldaan.
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Voorwaarden
• De afspraak zorgt voor een objectief vastgesteld
niveau van sociale bescherming voor zzp’ers
(bijvoorbeeld om zich te kunnen verzekeringen).
• Deze bescherming kan alleen worden bereikt door de
concurrentie te beperken.
• De zzp’ers geven een eerlijk deel van de voordelen
terug aan hun directe en indirecte klanten.
• Er blijft nog voldoende ruimte over voor concurrentie
tussen zzp’ers.
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Bestaansminimum

De ACM legt geen boetes op als zzp'ers een
(minimum)tarief afspreken om daarmee het
bestaansminimum te garanderen. We hanteren hierbij
het niveau van een bijstandsuitkering als uitgangspunt.
De ACM gaat uit van een 40-urige werkweek. Er kan
rekening gehouden worden met declarabele uren,
directe en indirecte kosten en de mogelijkheid voor
zzp'ers zich te verzekeren of reserveringen te maken
voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico's.
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Wanneer legt de ACM geen boete op?
Heeft u als zzp’er de Leidraad gevolgd en heeft u de
tariefafspraak met goede bedoelingen gemaakt?
Blijkt deze tariefafspraak toch niet te mogen? Als u dit
snel aanpast legt de ACM geen boete op.
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Met deze beslisboom kunt u beoordelen of uw
collectieve tariefafspraak met andere zzp’ers is
toegestaan. U loopt verschillende stappen van de
beoordeling door. Let op: de uitkomst is slechts een
indicatie, verdiep u goed in de materie. U kunt geen
rechten ontlenen aan de uitkomst van deze beslisboom.
Laat u daarom goed adviseren en raadpleeg ook de
volledige Leidraad tariefafspraken zzp’ers.
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1
Ja

Werken de zzp’ers die
de tariefafspraak willen
maken ‘zij-aan-zij’?

Toelichting
Zzp’ers werken ‘zij-aan-zij’ als zij in
de dagelijkse gang van zaken niet te
onderscheiden zijn van werknemers in
vaste dienst bij hun opdrachtgever of bij
anderen in de sector.

Nee
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1
Ja

Werken de zzp’ers die
de tariefafspraak willen
maken ‘zij-aan-zij’?

Collectieve tariefafspraken toegestaan
De zzp’ers zijn niet te onderscheiden
van werknemers in loondienst. Zij zijn
in dit geval geen ondernemingen. De
tariefafspraak valt dus niet onder het
kartelverbod.

Meer informatie

Nee
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2
Bent u met een klein aantal
zzp’ers óf heeft u samen een
klein marktaandeel?

Ja

Toelichting
Een klein aantal zzp’ers bestaat uit
maximaal 8 zzp’ers. En uw gezamenlijke
omzet is niet hoger dan 1,1 miljoen euro.
Of:
Een klein marktaandeel is minder dan
10% gezamenlijk marktaandeel in
Nederland. En uw tariefafspraak heeft
geen invloed op de handel tussen landen
in de Europese Unie.

Nee
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2
Ja

Bent u met een klein aantal
zzp’ers óf heeft u samen een
klein marktaandeel?

Collectieve tariefafspraken toegestaan
Uw tariefafspraak valt onder de bagatelvrijstelling. Dit betekent dat uw afspraak te
gering is om negatieve invloed te hebben
op concurrentie. Uw tariefafspraak is
daarom toegestaan.
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3
Ja

Wegen de voordelen van uw
tariefafspraak op tegen de nadelen
voor de concurrentie?

Toelichting
Voldoet de tariefafspraak aan de volgende
4 voorwaarden?
• De afspraak zorgt voor een objectief
vastgesteld niveau van sociale
bescherming voor zzp’ers.
• Deze bescherming kan alleen worden
bereikt door de concurrentie te
beperken.
• De zzp’ers geven een eerlijk deel van
de voordelen terug aan hun directe en
indirecte klanten.
• Er blijft nog voldoende ruimte over voor
concurrentie tussen zzp’ers.

Nee
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3
Ja

Wegen de voordelen van uw
tariefafspraak op tegen de nadelen
voor de concurrentie?

Collectieve tariefafspraken toegestaan
Uw tariefafspraak beperkt de concurrentie,
maar heeft voldoende voordelen
voor mensen en bedrijven om dit te
rechtvaardigen. Uw tariefafspraak is
daarom toegestaan.

Meer informatie

Nee
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4
Ja

Wilt u met uw tariefafspraak het
bestaansminimum waarborgen?

Toelichting
Het bestaansminimum is vereist om in het
noodzakelijke levensonderhoud te
voorzien. Het niveau van een
bijstandsuitkering is hierbij het
uitgangspunt. De ACM gaat uit van een
40-urige werkweek. Er kan rekening
gehouden worden met declarabele uren,
directe en indirecte kosten en de
mogelijkheid voor zzp'ers zich te
verzekeren of reserveringen te maken
voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico's.
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4
Ja

Wilt u met uw tariefafspraak het
bestaansminimum waarborgen?

Collectieve tariefafspraken toegestaan
De ACM legt geen boetes op voor
tariefafspraken die bedoeld zijn om het
bestaansminimum te bereiken.
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4
Ja

Wilt u met uw tariefafspraak het
bestaansminimum waarborgen?

Collectieve tariefafspraken verboden
De ACM kan boetes opleggen voor
verboden tariefafspraken. Heeft u als
zzp’er de Leidraad gevolgd en heeft u de
tariefafspraak met goede bedoelingen
gemaakt? Blijkt deze tariefafspraak toch
niet te mogen? Als u dit snel aanpast legt
de ACM geen boete op.

Meer informatie

Nee
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Dit document is een beknopte samenvatting van de Leidraad
tariefafspraken zzp’ers. Klik op de link hieronder om de
volledige leidraad te openen:
•
Volledige Leidraad tariefafspraken zzp'ers (pdf)
Wilt u meer weten over wat wel en niet mag bij samenwerking
met concurrenten? Klik op de link hieronder om Leidraad
samenwerking tussen concurrenten te openen:
•
Leidraad samenwerking tussen concurrenten (pdf)
Wilt u meer weten over wat de ACM doet op het gebied van
concurrentie en marktwerking? Klik dan op de link hieronder
voor de informatiepagina op onze website:
•
Informatie over concurrentie & marktwerking
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