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ZZP - CHECKLIST WERKEN IN DUITSLAND

Deze controle lijst is bedoelt om te kijken of u als hoofdaannemer alle documenten heeft ontvangen van uw ZZP in
onder aanneming. Dit in het kader van de ketenaansprakelijkheid.

1.

2.

3.

4.

Beroepsuitoefening (Handwerkskammer)
1.1

Is inschrijving bij Handwerkskammer vereist, oefent men een beschermd ambacht uit?

1.2

Is inschrijving bij Handwerkskammer geschiedt?

1.3

Is opname in het Installateurverzeichnis noodzakelijk? (alleen voor installatiebedrijven)

1.4

Heeft u in uw administratie een kopie Handwerkskammer inschrijving van de ZZP’er?

Sociale verzekering
2.1

Is de ZZP in bezit van A1-formulier?

2.2

Zijn kopieën van de A1 formulieren opgenomen in uw administratie?

Belastingen
3.1

Is uw opdracht naar de ZZP groter dan € 5000,- ?

3.2

Vallen de werkzaamheden onder het “Bau hauptgewerbe of Bau nebengewerbe”?

3.3

Indien vraag 3.1 en 3.2 met ja zijn beantwoord, heeft u een
belastingvrijstelling ontvangen van de ZZP (Freistellungsbescheinigung)?

3.4

Gaan de werkzaamheden langer dan 1 jaar duren?

3.5

Is vraag 3.4 met ja beantwoord, heeft u dan de ZZP gewezen op de “vaste inrichting”?

Contract / opdracht
4.1

De ZZP heeft een controle plicht aan de Zoll om aan te tonen dat men een ZZP is.
- Heeft u uw opdracht, schriftelijk al uitgereikt in de Duitse taal, naar de ZZP?
- Heeft u uw eigen verkoop waarde van toepassing verklaard naar de ZZP?
- Is NL recht van toepassing verklaard bij geschillen?
- Heeft u een vrijwaringsbewijs van de ZZP voor eventuele boete oplegging?

JA

NEE
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5.
5.1

Overige verplichtingen
Enkele aandacht punten ?

JA

5.3

Heeft de ZZP zelf onderaannemers in zijn pakket. (Collega ZZP ‘ers)?

5.4

Is vraag 5.3 met ja is beantwoord, doorloop dan weer punt 1 t/m 4 voor deze ZZP.

6.0

Heeft de ZZP een geldige WA verzekering met Europese dekking?

NEE

??

Zijn de groen aangemerkte hokjes aangekruist, dan kunt u er van uitgaan dat de ZZP’er
alles goed in orde heeft. Bij twijfel neem contact op de Duitsland helpdesk van Nedax.

© 2017 Nedax. Nadruk verboden. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze
dan ook uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedax bv
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend
systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nedax bv te Arnhem.
Onderzoek en advies door Nedax geschiedt met zorg, eventueel in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners maar er kunnen op
generlei wijze rechten aan ontleend worden.

Contactgegevens:
Nedax bv
Post- en bezoek adres:
Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem
Telefoon
070-25.000.55 (algemeen)
070-25.000.82 (helpdesk)
077-306.03.04 (alternatief)
Algemeen mail adres
E-mail: info@nedax.nl

