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Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU
Safex Inspectie Instelling B.V. biedt per 1 juni 2017 het Keurmerk ZZP Bemiddeling aan haar klanten aan. Het
Keurmerk is bestemd voor de bemiddelaar die zich wil aansluiten bij de brancheorganisatie NBBU. De voor dit
Keurmerk gecertificeerde onderneming wordt opgenomen in het register NBBU voor zzp-bemiddelaars.

Bemiddeling: hoe zat dat ook alweer?
Bij bemiddeling gaat de zzp’ er de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aan met de
opdrachtgever. De zelfstandige verplicht zich tot de opdrachtgever tot het verrichten van de werkzaamheden die
leiden tot een bepaald resultaat.
De opdrachtgever verplicht zich de zelfstandige hiervoor te betalen. In zijn rol van bemiddelaar brengt de zzpintermediair de juiste partijen bij elkaar. Daarnaast kan hij partijen adviseren over hoe zij hun arbeidsrelatie op
een juiste manier inrichten.
De bemiddelaar kan ook administratieve zaken faciliteren door bijvoorbeeld de facturatie en bijbehorend
debiteurenbeheer van de zelfstandige te verzorgen of een regelmatige uitbetaling conform de afgesproken
betalingstermijnen voor hem te organiseren.

Middels de certificering weten opdrachtgevers en zzp’ers dat ze kiezen voor bemiddelaars die hun
dienstverlening goed hebben ingeregeld en ook bereid zijn daarover transparantie te bieden.
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Inhoud certificering
De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de zzp’ er en diens
opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten.
De inspecteur beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn.
De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële)
administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening.
Ter illustratie noemen we hieronder een aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:
• Gebruik van een beoordeelde overeenkomst tot bemiddeling;
• Voldoen aan de afgesproken betalingstermijn jegens de zelfstandige;
• Relevante ondernemersrisico’s blijven daadwerkelijk bij de zelfstandige liggen;
• Facturatie op naam en voor rekening van de zelfstandige;
• Procedures voor het aanleggen en onderhouden van het dossier van de zelfstandige;
• Transparantie naar de opdrachtgever over de dienstverlening.

Behalen Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU
Interesse in het behalen van het Keurmerk ZZP Bemiddeling NBBU? Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel
ons op voor meer informatie over het keurmerk ZZP Bemiddeling.



Nieuwe versie van de factsheet normale arbeidsduur en WML

Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. Bekijk de nieuwe versie van de Factsheet hier: Factsheet normale
arbeidsduur en Wml dd 22 juni 2016.



Rekenregels 1 juli 2017 incl. bijlage I.1 en I.2

Download hier de Rekenregels 1 juli 2017 incl. bijlage I.1 en I.2:
Rekenregels+juli+2017+incl+bijlage+I++1+en+I+2



Minimumloon voor opdrachtnemers

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo)
werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op
voorstel van minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat deze regeling nu
ook wordt uitgebreid naar de mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een
aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.
Door betaling van het WML aan opdrachtnemers moet misbruik van deze groep door middel van te lage
tarieven worden voorkomen. De wetswijziging komt voort uit de discussies over het gebruik van de
opdrachtovereenkomst in de postmarkt. Onder de reikwijdte van WML OVO en deze uitbreiding vallen
ruim 431.000 mensen. Het WML geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (ZZP ers). Zij hebben een
andere positie op de arbeidsmarkt. Gastouders die kinderen in eigen huis opvangen worden
uitgezonderd van de regeling.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te
zenden.
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